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Mindenféle bevezető nélkül hadd kezdjem 
most két újdonsággal. 

Az első, hogy a weboldalunkon is olvasható 
az eddig megjelent tartalom. De itt nem csak 
a magazin meglévő tartalmára szeretnénk 
koncentrálni! Minden héten új cikkeket fo-

gunk feltölteni, mert szeretnénk Olvasóinkat 
folyamatosan ellátni szoftvertesztelésről szó-

ló tartalommal. Bízunk benne, hogy ezáltal 
lehetőségünk lesz még nagyobb olvasótábort 
kiszolgálni friss hírekkel, információkkal.

A másik újdonságunk, hogy ebben a maga-

zinban található egy interjú, melyet nemcsak 
olvasni lehet, hanem videó formában is meg 
lehet tekinteni. A videó megnézéséhez nem 
szükséges regisztrálni a honlapon. Egy olyan 
folyamatot szeretnénk beindítani, aminek kö-

vetkeztében minden hónapban egy-egy új in-

terjúval gazdagítanánk a videótartalmunkat. 
Természetesen a magazinban is olvasható 
lesz belőlük egy-kettő.

A több tartalom több interaktivitást is kíván. 
Bízom benne, hogy a cikkek felkutatásában, 
az interjúk megszervezésében Olvasóink is 
segítségünkre lesznek.

És még egy dolog. A Kulcs-Soft révén a ma-

gazin mostantól online formában is elérhető 
iPad és iPhone eszközökön.

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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TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék
módszertan
Szymon Guz

Az adatbázis tesztelésének fontossága
Amikor adatbázis-tesztelésről beszélünk, sokszor csak az adott séma ellenőrzé-

sére gondolunk. Ebben a cikkben nagyobb rálátást kapunk arról, hogy mi mindent 
kell tennünk, ha az adatbázisunkat le akarjuk tesztelni. Hogyan fonódik össze ez 
a funkcionális teszteléssel.

módszertan
Parimala Shankaraiah

Történet a weboldal használhatóságáról
Egy weboldal látogatottságánál sok minden szerepet játszik. A felhasználók pilla-

natok alatt döntenek, hogy tovább olvasnak vagy elnavigálnak az oldalunkról. Az 
alábbiakban kapunk néhány tippet, hogy milyen oldalakat ne csináljunk.

módszertan
Spilák Viktor

KÜRT Biztonsági Felhő, mint a tesztelés új eszköze
Hamarosan tesztelhetünk a felhőben? A kialakítás alatt lévő rendszer sok 
cégnek segítségére lehet a fejlesztésben, tesztelésben; legyen az multinacio-

nális cég vagy hazai kisvállalat.

 

Módszertan
Michael Bolton

Miért nem elég az ellenőrzés?
Ha megkérdeznék tőlünk, mi hogyan definiálnánk az ellenőrzés fogalmát? És 
a tesztelését? Mi lehet a tesztelés célja? A cikkben egy gyakorlati példán ke-

resztül láthatjuk, hogy az ellenőrzés nem egyenlő a teszteléssel.

Módszertan 
Szenfner János

A tesztelés és az üzemeltetés kapcsolata
A tesztelés és üzemeltetés együttműködéséről bizonyára mindenki hallott már. 
Tudjuk, hogy mennyire fontos lenne, ha a két szervezet együttes erővel dolgoz-

hatna egy projekten. Mivel általában nem ez a helyzet, ezért kivételes, ha példá-

kat találunk a közös munkára.

Módszertan
Pongrácz János

Érdekel a felhasználói élmény? - LEAN STARTUP
A LEAN STARTUP módszerrel a piacra lépés előtt szembesülhetünk a fel-
használói visszajelzésekkel, melyek nagyban segíthetnek egy használható 
alkalmazás létrehozásában.

Humánerőforrás
Pradeep Soundararajan

Hogyan teszteld magad szoftvertesztelőként?
Sok éves tesztelői tapasztalattal a hátunk mögött bízva mondhatjuk, hogy jók 
vagyunk a szakmában. De tényleg jók vagyunk? Hogy megbizonyosodjunk 
erről olvassuk el ezt a cikket, aztán teszteljük le magunkat!

Humánerőforrás
Tóth Zsigmond

Szoftvertesztelő kerestetik – tippek az álláskereséshez
A legtöbb ember úgy gondolja, hogy egy interjún való részvétel nem igényel kü-

lönösebb felkészülést. Igazuk van. Ahhoz nem kell különösebb képesség, hogy 
valaki részt vegyen egy felvételi beszélgetésen, de hogy meggyőzze a cég képvi-
selőit, ahhoz nem árt alaposan felkészülni.

Teszteszköz
Szőke Ármin

Spiratest – teszteszköz sokrétű tudással (2. rész)
Az előző számban az admin felület bemutatása történt, most pedig a felhasználói 
funkciókról olvashatunk. Végigjárjuk a követelmények kezelésétől a hibák admi-
nisztrálásáig a teljes szoftvertesztelői folyamatot.

Biztonság
Major Marcell

Mobil alkalmazások biztonsági tesztelése
A okostelefonok elterjedésével egy hatalmas szoftverpiac alakult ki, amelyben 
a PC-s alkalmazásokhoz viszonyítva még nagyobb biztonsági elvárásoknak kell 
eleget tenniük a fejlesztőknek. Az alábbi publikációból megtudhatjuk, milyen biz-

tonsági réseket tartalmazhat egy-egy applikáció.

Interjú
Kulcs-Soft Nyrt.

Interjú – Kulcsár Tiborral
A Kulcs-Soft az ügyviteli szoftverek piacán régóta meghatározó szerepet tölt be, 
mely nemcsak érdem, de ugyanakkor nagy felelősség is, hiszen ezt a pozíciót 
csak jól átgondolt stratégiával lehet megtartani illetve erősíteni. Ennek a jól átgon-

dolt stratégiának az eredménye a Kulcs-Ügyvitel is, melyről most Kulcsár Tibort a 
Kulcs-Soft alapítóját faggatjuk.

Rendezvény
Masterfield Oktatóközpont
Sikeres volt az első magyarországi tesztelői verseny
Bízunk benne, hogy a nemrég lezajlott szoftvertesztelői versenynek lesz folytatá-

sa. A hagyományteremtő szándékkal útjára indított rendezvény döntőjét élőben 
figyelhettük végig. Nézzük át, milyen feladatokat kellett megoldaniuk a döntőbe 
jutott versenyzőknek.
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Számos könyv szól a tesztvezérelt fejlesztés-

ről (test driven development). Ezek a könyvek 
általában a munkaegységek tesztelésére fó-

kuszálnak. A munkaegységek számos módon 
értelmezhetőek, de általában egy osztályt je-

lentenek. 

Így a könyvben a következő áll: írj egy rakás 
tesztet, a kódot pedig úgy írd meg, hogy sike-

resek legyenek a tesztek. Minden külső forrást 
ki kell zárni, hogy csak ezt az egységet tesz-

telhesd.

Ez mind szép, de sajnos ebben a pillanatban 
általában véget is ér a tesztelés. Van ugyan né-

hány lekérdezés (kézzel írott vagy ORM által 
generált), de ezeket általában nem nevezhet-
jük tesztelésnek. A programozók a „teszteljünk 
könnyedén” módszert szeretik alkalmazni – az 
ORM elintéz mindent, akár hátra is dőlhetek.

Az adatbázis általában a cégek legértékesebb 
tulajdona. Az alkalmazásokat időről időre újra-

írják. A régi alkalmazásoktól megszabadulnak, 
helyükre újak kerülnek. De még az alkalmazá-

sok cseréjénél sem dob el senki egy adatok-

kal teli adatbázist. Az adatbázisokat gondosan 

átköltöztetik. Vannak rendszerek, ahol számos 
különböző alkalmazás használja ugyanazt az 
adatbázist azonos időben. Ezért fontos egy jól 
szabályozott adatbázismodell használata, és an-

nak megfelelő kezelése. Ugye még véletlenül se 
szeretnéd tönkretenni az adatok összefüggéseit, 
mert azzal komoly kárt okoznál a cégednek.

Ez a cikk a gyakran kihagyott adatbázis-tesz-

telésről szól. Nem számít igazán, hogy mi-
lyen adatbázismotort használsz. Lehet az 
PostgreSQL, MySQL, Oracle, vagy noSQL 
adatbázis, mint a MongoDB. Az alábbi szabá-

lyok minden adatbázisra és alkalmazásra érvé-

nyesek.

Az alkalmazásod általában számos különböző 
részből áll. Van benne egy kis <az általad válasz-

tott nyelv kerül ide> kód, néhány konfigurációs fájl, 
némi SQL-lekérdezés és néhány külső rendszer. 

Egy alkalmazás tesztelésekor minden egyes 
részt külön tesztelünk (mivel ez megkönnyíti a 
hibák feltárását), és leteszteljük, hogyan dolgo-

zik együtt a program összes része. Az adatbá-

zis is egy ilyen külön egység, ezért alaposan le 
kell tesztelni.

Az adatbázis tesztelésének fontossága

Tesztelés nélküli adatbázis

Az első és legsúlyosabb hiba, ha egyáltalán 
nem teszteljük az adatbázist. Írsz valami kódot, 
ami az adatbázist használja. Még unit teszteket 
is írsz az osztályokra, valami minta adatbázis-
kapcsolatot használva.

De mi a helyzet az integrációs tesztekkel? A 
tesztekkel az alkalmazást az éles környezet-
ben teszteljük. A tesztek egyetlen célja, hogy 
megbizonyosodjunk az alkalmazás működésé-

ről, miután kikerült az éles környezetre. Ha nem 
teszteled a valós adatbázison, nem tudhatod, 
hogy valóban működik-e. A minta adatbázis-
kapcsolatodnak hála bármilyen kérést is kül-
desz, csak a várt értékeket fogod visszakapni. 
Az integrációs tesztek nélkül igazándiból nem 
is teszteled az alkalmazásodat.

Tesztelés nélküli adatbázisséma

Az általam megfigyelt csapatok általában 
használtak valamiféle integrációs tesztet. Leg-

inkább a „teszteljünk könnyedén” módszert 
alkalmazták: itt van az ORM, felállítunk egy 
objektumot, az ORM elvégzi a többit, remek, 
hátra is dőlhetek.

Sohasem láttam olyan csapatot, aki az adat-
bázis sémát tesztelte volna. Képzeld csak el, 
hogy készítened kell egy indexet az adatbázi-
son, mivel az éles környezetben néhány kérés 
lassú. Szükséged van erre az indexre, és meg 
kell győződnöd róla, hogy az alkalmazás követ-
kező frissítésekor az index biztosan ott lesz. 
Miért ne írhatnánk egy egyszerű tesztet, hogy 
ellenőrizze, létezik-e az index?

Számos dolgot lehet még tesztelni az indexek 
mellett:

• elsődleges kulcsok
• idegen kulcsok
• ellenőrzések – hogy például az „ár” oszlop-

ban ne legyenek negatív értékek
• az egyedi oszlopok ellenőrzése – senki se 

szeretne két felhasználóhoz egy fiókot rendelni

Az éles verziótól eltérő 
motoron való tesztelés

Az alkalmazás fejlesztésekor adatbázisok szé-

les köréből válogathatsz. 

Általában a legjobbat választod közülük, amit 
a csapat a legjobban ismer, vagy amit a me-

nedzsment választ (néha elég érdekes indok-

kal). Időnként az alkalmazás több adatbá-

zismotort is használhat egy időben. Néha az 
alkalmazásokat felkészítik különböző motorok 
használatára, hogy a vásárló a neki tetsző 
adatbázist választhassa.
 

Ha jól írtuk meg a teszteket, akkor az adatbá-

zismotor nem igazán számít.

A programozók lusták, ezért minél gyorsab-

ban végezni akarnak a tesztekkel. Nem akar-
nak hosszasan várni az eredményekre. Éppen 
ezért sokan jó memóriakezeléssel rendelkező 
adatbázist használnak, mint a HSQLBD. Sok-

kal gyorsabbak, mivel a RAM memóriában van-

nak tárolva, kihagyva a merevlemezt.

Egy újabb gyakorta elfeledett szabály: A tesz-

telések során az éles környezetben is használt 
adatbázismotort kell alkalmazni.

Számos programozó használ valami más mo-

tort. Aminek az oka egyszerű: „Az éles adat-
bázisunk túl lassú, így a fejlesztés üteme mi-
att memóriában dolgozó adatbázismotort kell 
használnunk.”. Ez nem valami jó ötlet, mivel 
egy másik motort tesztelsz, nem az éles kör-
nyezetben használtat. Így gyakorlatilag nem is 
teszteled le az alkalmazásodat.

Volt egyszer egy problémánk. Adatbázis-le-

kérdezéseket kellett optimalizálnunk egy ses-

sion-változó segítségével az adatbázisra való 
csatlakozás után. Az alkalmazás csak az éles 
környezetben használt Oracle-t. 

A változó beállítása után az összes teszt si-
kertelen lett. Mint kiderült, HSQLDB-nél nem 
használhatok ilyen változót, mivel egyszerűen 
nem létezik. Így írhattam egy borzalmas kódot: 
kapcsolódás után ellenőrizd az adatbázismo-

tort, és állítsd be a változót, ha van.

Még ha nem is okoz problémát több motor 
használata, tartsd észben, hogy amikor más 
adatbázismotoron tesztelsz, mint ami az éles 
környezetben van, akkor egyáltalán nem tesz-

teled az alkalmazásodat.

A tesztek nem készítik
elő az adatbázist

A tesztelésnek van egy jól ismert, meghatáro-

zott folyamata, ami nagyon egyszerű:

1. Készítsd elő a környezetet
2. Futtasd le a tesztet
3. Ellenőrizd az eredményeket
4. Térj vissza az 1. pontra

MÓDSZERTAN

Amikor adatbázis-

tesztelésről beszélünk, 
sokszor csak az adott 

séma ellenőrzésére gon-

dolunk. Ebben a cikkben 
nagyobb rálátást kapunk 
arról, hogy mi mindent 
kell tennünk, ha az adat-
bázisunkat le akarjuk 
tesztelni. Hogyan fonódik 
össze ez a funkcionális 
teszteléssel.

Szoftvertesztelésre szakoso-

dott személyzeti tanácsadó, a 

TesterJob megbízói számára 

munkatársat keres 

JUNIOR 

TESZTELŐ 
pozícióba.  

Feladat: 

- Megbízónk által fejlesztett 

rendszerek tesztelése

- Részvétel szoftver 

termékek tesztelésében 

Elvárások:

- Felsőfokú informatikai 
végzettség 

- Minimum alapfokú 
angol nyelvtudás

- Hasonló munkakörben 

szerzett 1-2 éves tapaszta-

lat előny, de pályakezdők 
jelentkezését is várjuk 

- Logikus, strukturált 

gondolkodásmód 

– Kiváló tanulási 

képességek 

Amit kínálunk: 

- Kitűnő munkakörnyezet 
- Szakmai fejlődési lehető ség 
- Versenyképes juttatások

Jelentkezés:

Állásajánlatainkat megtalál-

ja és közvetlenül jelentkez-

het hirdetéseinkre a  
www.testerjob.hu oldalon.

ÁLLÁSHIRDETÉS
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Próbáld csak meg az ellenkezőjét, és máris 
nagy bajok lesznek. Feltűnt, hogy a tesztek 
után nincs takarítás?

Ez nagyon fontos: a tesztelési környezetet a 
tesztek előtt, nem pedig utána kell előkészíteni. 
Nem lehetsz biztos benne, hogy a teszt tisztán 
lefut. Az alkalmazás leállhat egy hibával, meg-

szakadhat a hálózati kapcsolat vagy elszállhat 
az alkalmazás (pl: túl kevés a memória). Nem 
számít, hogy állt le a teszt. Ami számít, az az, 
hogy a teszt minden egyes alkalommal azono-

san előkészített környezetben fusson.

Egyszer elkövettem ezt a hibát: számtalan 
integrációs tesztet futtattam, melyek min-

den teszt végén eltakarították a változásokat. 
Debugger-t használtam a tesztek során, és 
megálltam a közepén, ha találtam egy hibát. 
Ezután bármelyik teszt, ami lefutott, kiszá-

míthatatlan és véletlenszerű eredményeket 
hozott, mivel olyan környezetben futottak, me-

lyeket megváltoztatott egy előző teszt, de nem 
rakta rendbe őket a teszt végeztével.

A tesztek előkészítik az adat-
bázist, de nem ellenőrzik azt

Az előzőekben sokat írtam az adatbázis előké-

szítéséről. Ehhez fűznék hozzá még valamit. 
Az adatbázis előkészítése nem elég. Amikor 
előkészíted az adatbázist a felesleges táblák 
törlésével, javítások betöltésével, stb., még le 
kell ellenőrizned azt. Ez az adatbázis előtesz-

telésének része kell, hogy legyen.

Biztosra kell menned, hogy mindent megfelelő-

en előkészítettél. Ezzel később sok időt spórol-
hatsz meg. Kiszűrheted vele azt, hogy felbuk-

kanjon egy hiba, amit egy hátrahagyott, ki nem 
törölt adat okozott.

Az adatbázist létrehozó 
scripteket nem tesztelik

Minden alkalmazásnak rendelkeznie kell vala-

miféle telepítési eljárással. Mindig van egy első 
alkalom, amikor létrehozod az adatbázist.

A programozók hajlamosak kézzel állítgatni az 
adatbázist, néhány ad hoc adatdefiníciós ké-

réssel. Nem írják le későbbre, és egyszerűen 
elfelejtik. Nem frissítik a telepítő szkriptet. Sok 
csapat nem használ verziókezelő szkriptet (pl: 
a migrációk Ruby on Rails-nél vagy a Liquibase 
a Java világában).

A legjobb módja a telepítő szkript tesztelésé-

nek az adatbázis újbóli felállítása a tesztkör 

megkezdése előtt. Nem kell minden egyes 
teszteset előtt, csak futtasd le egyszer, mielőtt 
futtatnád a tesztkört.

Tesztelés nélküli idegen 
kulcsok

Az idegen kulcsok használata a konzisztens 
adatbázis biztosításának egyik alapvető mód-

ja. Egy jó relációs adatbázissémában meg kell 
lennie ezeknek a kulcsoknak. Ha nincsenek, 
nos, az egy komoly probléma jele lehet. Bár ez 
függ az adatmodelltől is, de általában az ide-

gen kulcsok hiánya a rossz tervezés jele.

Az idegen kulcsok tesztelése egyszerű. Csak 
adj néhány sort egy táblához olyan idegen kul-
csokkal, amit még nem rögzítettél a referencia 
táblában. Hibaüzenetet kell kapnod. Aztán tö-

rölj néhány sort a referencia táblából. Ekkor 
vagy hibát kapsz, vagy nem (ez a kulcs definí-
ciójától függ). Ellenőrizned kell a várt viselke-

dést, bármelyik is legyen az.

Tesztelés nélküli alapértékek

Egy jó adatbázistervben meg kell határozni 
néhány értelmes alapértéket. Sokszor ezek 
egyszerűen csak NULL értékek. De ezeket is 
tesztelni kell. Nem feltételezheted, hogy csak 
a te alkalmazásod fog adatokat módosítani az 
adatbázisban.

Két kérdés:
•  Mi van akkor, ha valaki készít egy javítást és

 frissít néhány adatot adhoc SQL-lekérdezése ket 
használva?

•  Mi van akkor, ha egy nap valaki el in dít egy 
másik alkalmazást, mely megváltoztathatja az 
adatokat, és az új alkalmazás nem a te ORM 
térképezésedet, vagy DAO osztályaidat fogja 
használni?

Ha értelmetlen vagy rossz alapértékeket adtál 
meg, azzal akár az adatot is törölheted, ami 
sokkal rosszabb, mint egy egyszerű alkalma-

záshiba.

Tesztelés nélküli 
korláto zá sok (constraints)

Egy adatbázisban sokkal több kikötés van, mint 
az elsődleges- és idegen kulcsok. Lehetnek olyan 
oszlopaid, amik egyediek vagy nem üresek. 

Kikötheted, hogy egy oszlop csak előre defini-
ált értékeket tartalmazzon. Biztosra mehetsz, 
hogy az ár soha se legyen kisebb, mint 0.

Egy jó adatbázissémának sok kikötést kell tar-
talmaznia. Ezeket is tesztelni kell. Ha szeret-
néd, hogy az ár oszlopban csak pozitív értékek 
legyenek, mi történik akkor, ha megpróbálsz -1 
Ft-ot beírni? Ezt miért nem tesztelted?

Nem feltételezheted, hogy csak a te alaposan 
tesztelt alkalmazásod fogja használni az ada-

tot, és ezek az ellenőrzések a védelem utolsó 
bástyái az ilyen hibákkal szemben.

A párhuzamos tesztelés meg-
változtathatja az adatbázist

Az adatbázistesztek általában megváltoztatják 
az adatbázist. Egyszerre akár több tesztet is 
futtathatsz, de ügyelned kell arra, hogy ezek 
ne zavarják egymást. Biztosra kell menned, 
hogy ha az egyik teszt beír valamit az adatbá-

zisba, azt nem fogja egy másik teszt használni.

Ezt általában elég egyszerű elrontani, de itt 
egy apró tanács: ne futtass több tesztet egy-

szerre. Ami azt is jelenti, hogy nem futtathatsz 
azonos tesztsorokat más gépekről.

Ha sok fejlesztőd van, akik futtatnák a teszt-
jeiket, akkor mindegyiküknek külön adatbázisa 
legyen, ahová írhatnak a tesztek. Ha van olyan 
adatbázisod, amely csak olvasható, azt gond 
nélkül használhatja egyszerre több gép is. De 
ha olyan szituációba keveredsz, ahol az ösz-

szes programozó egyazon adatbázist teszteli, 
akkor előreláthatatlan teszteredményekre szá-

míthatsz.

Mit csinál egy programozó, ha a teszt során hi-
bát talál? Nos, egy jó programozó megpróbálja 
kijavítani. Ha viszont a teszt csak azért ad hi-
bát, mert egy másik programozó futtatja a saját 
tesztjét egyazon adatbázison, akkor annak ja-

vítása csak pazarolja a programozó idejét.

Nincs Nagy Piros Gomb

A jó programozók lusták. A jó programozók 
egyre frusztráltabbak lesznek, ha ugyanannak 
a feladatnak az ismétlésére utasítod őket. A jó 
programozók automatizálják az ilyen folyama-

tokat.

Minden egyes projekt esetén létre kell hozni 
valamit a tesztelési környezetben. Ez mennyi 
időbe telik? Valóban arra akarod pazarolni a 
programozók idejét, hogy alkalmazásokat te-

lepítsenek újra, és adatbázisokat töltsenek be 
minden egyes alkalommal?

Ezért kell a projekthez egy Nagy Piros Gomb. 
A gomb, amit a programozó megnyomhat, el-
ugorhat egy kávéra, majd a munkába vissza-

térve néhány perc múlva rádöbben, hogy a 
Nagy Piros Gomb minden feladatot elvégzett, 
és minden készen áll.

A Nagy Piros Gombbal sok időt spórolhatunk. 
Mondhatod, hogy túl lassú mindezt automati-
zálni. Nos, igazából nem az. Épp ellenkezőleg. 
Olyan, mintha azt állítanánk, hogy a tesztve-

zérelt fejlesztés lassú. A legelején lassú, de 
ahogy egyre összetettebbé válik a projekt, 
sokkal több idő marad a már meglévő tesztek 
vagy gombok miatt. Sokféle Nagy Piros Gomb 
létezhet – használhatod őket alkalmazások te-

lepítésére, tesztek futtatására, meg ehhez ha-

sonlóakra.

Néha a Jenkinst (azaz a Hudsont) is erre hasz-

nálják. Valóban, ez egy remek célszoftver a 
Nagy Piros Gombos dolgokra. Ami a lényeg, 
hogy minden programozónak rendelkeznie kell 
a saját feladatsorával, az összes alkalmazást 
a saját környezetében telepíteni, ahol kedvére 
játszhat vele anélkül, hogy másokat zavarna, 
vagy éppen őt zavarnák.

Eszközök

Számos eszközzel lehet adatbázist tesztel-
ni. Írhatsz egy egyszerű integrációs tesztet 
az egész séma letesztelésére. A PostgreSQL 
számára ott van a pgTAP, ami integrálható a 
Jenkins-be a TAP plug-innel, így a Jenkins 
is futtathat tesztelést, ami azt ellenőrzi, hogy 
az adatbázis (beleértve az éles adatbázist is) 
rendben van-e.

Łódź-ból, Lengyelor-
szágból származik, 
adatbázis tesztelésre, 
programozásra, fej-
lesztése szakosodott 

tapasztalt szoftverfej-
lesztő. Számos progra-

mozási nyetlven (Perl, 
Ruby, Java, Python) 
készít alkalmazásokat.
Szakterületén szeminá-

riumokon, tréningeken 
is kamatoztatja szak-

tudását, jelenleg saját 
könyve kiadásán dol-
gozik.

Írásait megtalálhatod: 
http://simononsoftware.
com

Szymon Guz

Szerző: Szymon Guz

Megbízónk a Kulcs-Soft 
Számítástechnika Nyrt.

Pozíció: 

szoftvertesztelő 
(ügyviteli szoftverek) 
(IK-5212) Budapest

Munkakör:
- Szoftverek tesztelése, 

tesztek kiértékelése, 
hibamenedzsment;

- Szoros együttműködés 
a fejlesztőkkel;

- Elkészült hibajavítások 
ellenőrzése;

- Tesztek tervezése, 
végrehajtása, 

adminisztrálása;
- Részvétel dokumentációk 

elkészítésében.

Elvárások:
- Legalább középfokú 

végzettség;
- Legalább 2-3 éves 
szakmai tapasztalat 

szoftvertesztelés területen;
- Középfokú angol 

nyelvismeret;
- Stabil SQL nyelvi 

ismeretek;
- Rugalmas hozzáállás;

- Analitikus szemléletmód;
- Logikus gondolkodás, 

fejlett rendszerszemlélet;
- Monotonitástűrő 

képesség;
- Stressztűrő képesség;
- Képesség több feladat 
párhuzamos ellátására.

Előnyök:
- Felsőfokú végzettség, 

diploma;
- Tesztelési és tesztau-
tomatizálási módszerek 

ismerete;
- Hibakövető és verziókeze-

lő eszközök ismerete.

Amit megbízónk kínál:
- Ergonomikus, modern 

munkakörnyezet;
- Nagyfokú önállóság, 

komoly szakmai kihívás;
- Folyamatos fejlődés 

lehetősége;
- Fiatal és dinamikus 

csapat;
- Versenyképes bérezés.

Hivatkozási szám: IK-5212

Ami a pályázathoz 
szükséges:

Amennyiben állásajánlatunk 
felkeltette érdeklődését, 

kérjükjelentkezzen a követ-
kező oldalon:

http://allas.kulcs-soft.hu/
survey/?id=3

ÁLLÁSHIRDETÉS
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Mondd érthetően

A felhasználók azért mennek a weboldalakra, hogy 
megoldást találjanak egy égető problémára. Ha mi 
csak még több problémát adunk nekik, azzal egyre 
nehezebb megbirkózni. Nézzétek az üzenetet, amit 
Time Cube kuzinom írt a felhasználóknak.

A kliensoldali hibalimit túllépve (A_kliens_olda-

li_hibalimit_túllépve)

Túl sok kérés az IP címedről xxx.xxx.xxx.xxx 
hibát okozott.

Kérlek ellenőrizd, hogy a megfelelő szerverhez 
próbálsz csatlakozni. További sikertelen próbál-
kozások a hozzáférési jog teljes megvonását 
eredményezhetik. 

További támogatásért kérj segítséget a hálózat-
üzemeltető csapattól.

Mi ez a „kliensoldali hiba-

limit”? Mennyi az a túl sok 
kérés? Mégis hol érhetem 
el a hálózatüzemeltető 
csapatot? Ez a hibaüzenet 
értelmetlen. Hogyan vár-
hatjuk el a felhasználótól, 
hogy meg értse azt az üze-

netet, amit mi magunk se 
értünk?

A hibaüzeneteknek fel-
használóbarátnak kell 
lenniük, egyszerűnek és 
jól érthetőnek. A közölt 
információval pedig egy-

szerűen eljuthatnak a 
megoldáshoz, mindenféle 
kínlódás nélkül.

Véletlenszerű
navigáció

Néha megesik, hogy az adatok megadása vagy 
éppen olvasása közben a felhasználó véletlenül 
kattint egyet. És ez a kattintás egy másik oldalra 
viszi őket. Mivel ez véletlen volt, a felhasználó 
megpróbál visszajutni az előző oldalra a „Visz-

sza” gombbal. Vissza is jut, de a kitöltött mezők 
már üresek. A korábban beírt adatok elvesztek. 
A megadott adatok nem lesznek tárolva, ha a 
felhasználó nem menti azokat.

Az oldalaknak emlékezniük kell az adatokra. Ha 
már a felhasználó kitöltötte az adatokat, de még 
nem mentette el, akkor is jegyezze meg azokat 
az oldal. És nem érdekel, hogy ennek mi a tech-

nikai megvalósítása.

Állj meg on-line

A felhasználóknak fontos az idejük. És hogy 
időt spóroljanak, on-line vásárolnak. Amikor pe-

dig on-line vásárolnak, akkor kiváló minőségű, 
olcsó termékeket szeretnének vásárolni, melyet 
már másnap kézbe vehetnek. Van olyan fickó, 
aki elérte, hogy a felhasználó nemcsak hogy 
nem vásárol, de annyira lehangolt lesz, hogy 
végül bepereli a weboldalt.

A felhasználók a weboldalakon jól akarják érezni 
magukat, vidámak akarnak lenni, az aktuális han-

gulatuktól függetlenül. Ha a weboldal e helyett le-

hangolja őket, inkább másik oldalra fognak menni. 
És ami elkerüli a weboldalak tulajdonosainak figyel-
mét, az az, hogy ez mind kiesett bevétel. Manapság 
a weboldalaknak vonzaniuk kell a felhasználókat, 
nem taszítani.

10.oldal www.tesztelesagyakorlatban.hu

Webby vagyok, és sajnállak titeket – felhaszná-

lókat. Együtt érzek veletek, amikor látom rajta-

tok a kínt, ahogy weboldalról weboldalra léptek. 
Rosszul érzem magam, amikor információt ke-

resve jöttök ide, de semmit sem találtok. Kínos 
számomra, hogy lehangol titeket a weboldalam. 
Az a weboldal, ami már számtalan változáson 
ment keresztül, hogy jobbá váljon. Szeretném 
veletek megosztani, hogy mi is tesz egy webol-
dalt igazán jóvá.

Az élet célja

Vessetek egy pillantást a barátomra (1. ábra). 
A 2010-es év Legrosszabb Weboldala cím 
tulajdonosa. Hinnétek, hogy ez oktatási célú 
oldal? Én nem. Ki készítette ezt neki? Hogy 
mondhatnám meg neki, hogy nem ezt várják 
tőle? Abban sem vagyok biztos, hogy a fel-
használók valaha is megértik,  amit az oldal 
képviselni próbál.

Egy készülő weboldalnak kell, hogy legyen egy 
célja az életben. Egy egyszerű küldetés, mely 
kenyeret és vajat ad. Biztosítanunk kell, hogy 
ezt a célt szem előtt tartva készítjük el a web-

oldalt.

Örökkévaló lapszámozás

Az egyik ismerős olyan hosszú ideje támogatja 
már a függőleges görgetősávot, hogy ha lemér-
nénk, elérne a Holdig. A felhasználók egyetlen 
vigasza, hogy a képek érdekesnek tűnnek. A 
weboldalaknak minimalizálniuk kell a függőle-

ges és vízszintes görgetősávokat. Akkor kell 
őket használni, amikor valóban szükséges.

Világíts rá a különbségre

Ez egy igen szörnyű kép a barátomról  (2. 
ábra). A lelkünk mélyén szépek vagyunk, de 
miért kell néha pocsékul festenünk?

A barátomra tekintve nem tudom eldönteni, mi a 
szöveg és mi a link, melyik kép kattintható és me-

lyik nem – hogy is remélhetném, hogy a felhasz-

nálónak bármi fogalma is van a látottakról?

A weboldalaknak egyszerűnek kell lenniük. 
Az oldalelemeknek és vezérlőeszközöknek 
egymástól jól elkülöníthetőnek kell lenniük, 
nehogy eltévedjenek a felhasználók, és a za-

varos ismeretlenbe sétáljanak.

Egy weboldal látoga-

tottságánál sok minden 
szerepet játszik. A fel-
használók pillanatok 
alatt döntenek, hogy 
tovább olvasnak vagy 
elnavigálnak az olda-

lunkról. Az alábbiakban 
kapunk néhány tippet, 
hogy milyen oldalakat ne 
csináljunk.

MÓDSZERTAN
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Job description
On behalf of our multi national 
partner, we are looking for can-

didates to the position of

Senior Test Lead

Tasks
– Provide management, thought 
leadership & guidance to 
accomplish team objectives and 
activities

– Act as focal point of contact for 
all Budapest-based testers whose 
Senior Test Leads are in other 
locations (matrix reporting)

– Work closely with the Global 
Test Manager and Global Head 
of Quality in forging strong links 
with stakeholders in & outside of 
engineering - in relation to risks, 
testing & in seeking innovative 
solutions to quality issues

– Represent the test perspective 
through active participation in 
risk assessments at key stages of 
the development lifecycle
– Develop test strategies to 
effectively address project/ 
release goals, business priorities 
and technical requirements
– Contribute the testing 
perspective to release planning 
meetings & decisions

Requirements
– ISEB/ISTQB Foundation 
Certi ficate in Software Testing
– Excellent spoken communi-
cations & written English
– Solid understanding of the 
Software Development Life 
Cycle & its relationship to 
structured test process & 
standards implementation within 
sequential (waterfall, V-model) 
environments - with explicit use 
on data warehousing projects.
– Good understanding of 
financial markets
– 5+ years background in 
software testing of enterprise 
systems, 2 or more in test 
leadership
– Proficiency with SQL/SSIS 
packages

Other notes 
If you would like to apply for this 
job, please send us your curri-
culum vitae both in Hungarian 
and English with the reference 
number in the subject of your 
application to it@grafton.hu. 
If you have had an interview at 
Grafton Recruitment already, 
please contact your consultant 
directly (ideally via e-mail). 
For more job opportunities visit 
www.grafton.hu/it/

ÁLLÁSHIRDETÉS

Történet a weboldal 

                használhatóságáról
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A megbízható tesztcsapat!

www.passed.hu

Vegye igénybe

hatékony, pontos, megbízható

szoftvertesztelési szolgáltatásainkat.

A túlzott óvatosság 
megöli a versenyt

Néhány on-line bolt betöltése az örökkévalósá-

gig tart. Csak nézd meg a homályos képeket (3. 
ábra), ahogy gyönyörű hercegnővé változnak. 
Napjainkban, amikor az idő pénz, a felhasználók 
aligha fogják megvárni, amíg betölt a weboldal. 
Nincs idejük az örökkévalóságig várni. Egy las-

sú weboldal a legjobb módja a felhasználók elül-
dözésének. Fontos biztosítani, hogy a weboldal 
azonnal betölt, vagy legalább jelzi a felhasználó 
felé a betöltés folyamatát. A fent látható homá-

lyos képek aligha alkalmasak erre a célra.

Mérd a felhasználói 
élményt

Folyosó tesztelés

Alkalmazz néhány embert, hogy végig járják a 
weboldalad. Minél választékosabb legyen az ösz-

szetételük, és figyeld meg, hogy mi zavarja őket 
az oldalakon.

Rögzítsd a felméréseket

Rögzítsd az eredményeket, ahogy a felhasználók 
használják a weboldalt, és a fájó pontokról beszél-
nek. Az eredményeket mutasd meg a webdesigner-
nek, és igyekezzetek olyan weboldalakat tervezni, 
amik gond nélkül használhatóak.

A hangsúly az érzelmeken van

Figyeld a felhasználók érzéseit (legyen az jó 
vagy rossz), amint a weboldalakat használják. 
Ez segít felmérni, hogy mitől lesz egy website jó 
vagy rossz. A felhasználók érzései törékenyek, 
épp ezért fontos, hogy a weboldalak nagy gon-

dossággal kezeljék őket.

Lényeg a lényeg, fontos figyelni a használható-

ságból adódó problémákra, és kijavítani néhányat 
kezdésképpen. Ha nem javítod ki ezeket a hibákat 
a weboldalaidon, nem sok felhasználód lesz. Ja-

kob Nielsen, ezen terület szakértője a következőt 
mondta: „A jó használhatóság kortól, helytől és 
kultúrától független”. Jakob szerint a jól használ-
ható weboldalak a hangsúlyt arra fektetik, hogy a 
felhasználók a lehető leggyorsabban megkapják 
a keresett információt, és haladhassanak tovább. 
Készíts használható weboldalakat. Még ma!

Szerző: Parimala Shankaraia

Parimala-nak több mint 
nyolc év tapasztala-

ta van tesztelésben, 
szoftvertesztelő csapa-

tok menedzselésben, 
és mentorálásban. Leg-

nagyobb szenvedélye a 
tesztelők mentorálása, 
már több mint 30 tesz-

telőnek volt a mentora. 

Tesztelői élményeiről 
újabban a blogján is ír:
http://curioustester.
blogspot.com

Szerzőként, és társ-

szerzőként is közre-

működött több tesz-

telői magazinnál, mint 
a Better  Software,  a 
Testing  Circus és a 
Testing Planet. A tesz-

telés mellett szívesen 
játszik két gyermeké-

vel, könyveket, maga-

zinokat, cikkeket olvas.

Parimala jelenleg 
a Moolya Software 
Tes ting  nél dolgozik 
Bangalore-ban, mint 
tesztmenedzser. Elér-
hetősége: 
www.moolya.com
parimala@moolya.com

Parimala 
Shankaraiah

3. ábra



A KÜRT Zrt. szakértői szerint a szoftvertesz-

telés sok esetben a vállalatok számára komoly 
problémát jelent, hiszen a meglévő infrastruk-

túra mellett külön hardver- és szoftvereszkö-

zökre van szükség, amelyek egyszeri, jelentős 
költségvonzattal járnak.

A tesztelés új útja

A probléma felismerése arra ösztönözte a 
KÜRT Zrt. szakembereit, hogy egy olyan in-

tegrált megoldást hozzanak létre, mely lehe-

tőséget biztosít a fejlesztéstől, a tesztelésen 
és a sérülékenység vizsgálaton keresztül az 
üzemeltetésig a különböző munkafolyamatok 
egy biztonságos helyen történő kiszolgálá-

sára. Ahhoz, hogy a fejlesztési és tesztelési 
környezet kellő mértékben rugalmas legyen, 
elengedhetetlen, hogy a rendszer valamilyen 
virtualizációs (Xen, HyperV, VMware, KVM, 
stb.) megoldásra épüljön. 

Ezzel azonban nem oldódtak meg a problé-

mák, mivel a teszteléshez szükséges tényezők 
csupán egy részét képezik a hardver eszközök. 
Emellett fontos eleme a folyamatnak a teszte-

léshez használt szoftvermegoldások, illetve a 

tesztelést végző szakemberek is. A tesztelési 
költségek alacsony szinten tartása miatt gyak-

ran csak opensource megoldások használata 
megengedett, ezek funkcionalitásban azonban 
elmaradnak a tesztelésben piacvezető megol-
dásoktól (pl.: IBM Rational, HP).

A leírtak alapján könnyen felismerhető, hogy 
melyek azok a területek, amelyek végrehajtá-

sa során komoly problémák merülhetnek fel 
a tesztelés során, így a kidolgozott új KÜRT 
Biztonsági Felhő célja, hogy ezen problémákra 
megoldást kínáljon. (1. ábra)

KÜRT Biztonsági Felhő 
koncepciója

A kialakítás alatt álló keretrendszerrel nem csu-

pán a tesztelés fázisát kívánjuk támogatni, ha-

nem egy fejlesztés teljes életciklusának végig-

kísérését tűztük ki célul. A rendszer átgondolt 
felépítése azonban lehetőséget biztosít arra, 
hogy az egyes szolgáltatásokat külön-külön is 
igénybe lehessen venni, függetlenül attól, hogy 
a munkafolyamat korábbi, illetve a későbbi fá-

zisait nem a Biztonsági Felhő keretein belül kí-
vánják megvalósítani.

A Biztonsági Felhőben virtuális hardvererőforrások 
és nagy értékű fejlesztő, tesztelő és egyéb szoft-
verek érhetők el költséghatékony, használat alapú 
bérleti konstrukcióban:
 

• Fejlesztést támogató környezet célja, hogy 
lehetőséget biztosítson a fejlesztő cégek számá-

ra, hogy egy integrált, biztonságos környezetben 
működő verziókövető, ticketing és Wiki-rendszert 
vegyenek igénybe fejlesztésükhöz, így elkerülve 
a saját maguk által üzemeltetett rendszerekben 
felmerülő problémákra visszavezethető adatvesz-

téseket.

• Tesztelési környezet (tesztelési szolgáltatások 
partnereken keresztül) kialakítása során egy olyan 
rendszer alapjait fektetjük le, mely nem csupán vir-
tuális gépek biztosítását teszi lehetővé, hanem a 
piacvezető tesztelő szoftverek on-demand bérlé-

sét is. Ezen túlmenően lehetőség van a kialakított 
tesztkörnyezetek mentésére, hosszú távú megőr-
zésére későbbi tesztelés céljából.

  

• Sérülékenység labor: Abban az esetben, ha 
sérülékenység vizsgálat alá vonunk egy rendszert 
vagy egy alkalmazást, azt mindig csak megha-

tározott keretek között lehet megtenni. Éppen a 
meghatározott keretek miatt az ismert támadási 
formák csupán egy előre definiált körét lehet alkal-
mazni. A kialakítás alatt álló sérülékenységi labor 
lehetőséget teremt az ismert támadási formák tel-
jes spektrumának tesztelésére. Mivel a vizsgálat 
nem az éles rendszeren történik, így bárminemű 
sikeres támadás esetén a következmények csak a 
laborba feltöltött vizsgálati rendszerre terjednek ki.

• Infrastruktúra szolgáltatás révén lehetőség nyílik 
az elkészült fejlesztések, illetve egyéb alkalmazá-

sok futtatására a cloud-rendszer erőforrásain.

A tesztelési labor keretében Partner együttműködé-

si programot indított a KÜRT Zrt., mellyel célja, hogy 
a tesztelési piacon tevékenykedő szervezetekkel 
együttműködve az ügyfelek számára költséghaté-

konyabbá tegye a tesztelés folyamatát.

Szerző: Spilák Viktor

KÜRT Biztonsági Felhő, 
              mint a tesztelés új eszköze

Hamarosan tesztelhetünk 
a felhőben? A kialakítás 
alatt lévő rendszer sok 
cégnek segítségére lehet 
a fejlesztésben, tesztelés-

ben; legyen az multina-

cionális cég vagy hazai 
kisvállalat.

2008-ban szerezte 
diplomáját a Pannon 
Egyetemen, ahol 2011-
óta PhD tanulmányait 
folytatja. A KÜRT Zrt. 
Kutatás-Fejlesztés és 
Innováció Menedzs-

ment Üzletág munkatár-
saként 6 éve foglalkozik 
információbiztonsági 
fejlesztésekkel. Jelen-

leg a KÜRT Biztonsági 
Felhő szakmai vezető-

jeként célja, hogy egy 
olyan rendszer létre-

hozását támogassa, 
mely képes javítani a 
fejlesztés és tesztelés 
folyamatát.

Spilák Viktor

1. ábra: KÜRT Biztonsági Felhő teszteléshez kapcsolódó szolgáltatásai

MÓDSZERTAN
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Itt egy konkrét, megtörtént eset egy tesztelésről, 
ahol a hangsúly nem az ellenőrzésen volt, és nem 
tartalmazott olyan előre meghatározott kérdéseket, 
melyekre csak igen, vagy nem válasz létezett.

Ma reggel egy korábban érkezett e-mail-lel bíbe-

lődtem, melyben ingyenes frissítést ajánlottak egy 
PDF-konvertáló csomagra, amit nevezzünk most 
„PDFThing”-nek. Elmesélem a történteket, és meg-

osztom veletek az ezzel kapcsolatos gondolataimat.

Mivel az e-mail-t kimondottan nekem címezték, és 
fel van tüntetve, hogy korábban megvásároltam a 
frissítési lehetőséget, feltételeztem, hogy a cég ren-

delkezik az összes olyan adattal, mely alapján be-

azonosíthatják az általam használt terméküket.

Aztán ott volt ez a sor: „Hogy megkapja a 
frisítést, szükségünk lesz a termék sorozatszá-

mának (avagy a licenc-kulcs) megadására. Ez 
csak pár percet vesz igénybe. [Hogy találom 
meg a sorozatszámom?]” (A szögletes zárójel-
ben lévő szöveg egy link).

Feltűnt, hogy elgépelték a „frissítést”. A helyes-

írást lehet ellenőrizni, és egy helyesírás-ellen-

őrző még meg is találhatta volna a hibát. Ám 

az ellenőrzés nem ad garanciát a hiba javítására. 
Kételkedtek? Mi van, ha azt mondom, hogy az 
„ellen őrzés” nem garantálja a jó helyesírást. Sőt, 
még az „el len őrzés” sem. Nektek bizonyára rög-

tön feltűnt, de egy helyesírás-ellenőrző elsiklott 
volna felette.

De látok egy ennél sokkalta súlyosabb hibalehe-

tőséget. Ha a cég rendelkezik az engem érintő 
adatokkal, miért nem nyújt közvetlen és azonnali 
segítséget a sorozatszám megadásához? Lehet-
ne például egy „Az Ön sorozatszáma…” sor, vagy 
ha aggódnak, hogy illetéktelen kezekbe kerül a 
levél, akkor egy „A sorozatszám megtalálható a 
PDFThing menüjében a…” féle megoldás is mű-

ködőképes lett volna.

A linkre kattintva egy GYIK oldalra kerültem, mely 
tele volt kérdésekkel. Szerencsémre a „Hol talál-
ható a PDFThing sorozatszáma?” kérdésre már 
ott is volt a válasz.

„A sorozatszám helye függ a vásárolt termék ver-
ziójától, illetve a vásárlás helyétől. Ha a PDFThing 
7-et a weboldalunkon vásárolta meg, akkor az Ön 
sorozatszáma (alfanumerikus karakterek) megta-

lálható a Súgó fül Névjegy menüjében.”

Nekem viszont PDFThing 6-om volt, amit egy bolt-
ban vettem. Ezért egy szólással élnék: következe-

tesség egy magától értetődő céllal. 

Ezen válasz magától értetődő célja az lenne, hogy 
információt nyújtson a felhasználónak *bármely* 
PDFThing verzió esetén, legyen az *bárhol* vá-

sárolva. De a válasz nem ezt a célt szolgálta. Ez 
hiba lenne? Nem tudom, hogy a termék tulajdono-

sában egyáltalán felmerült-e ezen hiba lehetősége. 
Egy hiba, melyet célszerű lenne kijavítani, így nem 
adhatok igen vagy nem választ. Amit viszont tesz-

telőként megtehetek, hogy jegyzem a hibát, majd 
tovább állok. 

Úgy döntöttem megnyitom a jelenlegi PDFThing 
szoftverem, és megpróbálkozom egy következetes-

ségen alapuló heurisztikus kereséssel. Bizonyára 
következetes módon fejlődött a szoftver, a termékek 
egységesek, és ez az egység magában a szoftver-
ben is megtalálható. Talán a sorozatszám is ugyan-

ott van a 6-os verzióban, mint ahol a 7-es verzióban 
is megtalálható. Így rákattintok a Súgó fülre, majd 
a Névjegy menüre. Ám a sorozatszám nem talál-
ható a GYIK-ban leírt helyen. Minden tiszteletem a 
terméké, de az a szöveg félrevezető és pontatlan. 
A következetességnél maradva, más programok 
esetén is gyakori, hogy a sorozatszámot a Súgó/
Névjegy menübe helyezik. Mindent összevetve ez 
igenis problémának tűnik. Vajon a termék tulajdono-

sa is így fogja látni?

Halványan rémlik, hogy a termék regisztrálásakor 
kaptam egy e-mailt, amely tartalmazta a sorozat-
számot is. El is kezdtem keresni ezt a levelet. Bele-

telt pár percbe, de végül megtaláltam. Kimásoltam 
a vágólapra a sorozatszámot, majd irány vissza az 
eredeti e-mailhez, és rákattintottam a termékfrissí-
tési lehetőségre. 

A saját türelmetlenségem és elkeseredettségem azt 
sugallta, hogy itt valami probléma van. Megjegyez-

ném, hogy bár lehet érzelmi reakciókat tesztelni, 
ellenőrizni már nem igazán lehet. A legjobb, amit 
tehetsz, hogy már előre felkészülsz bizonyos ese-

tekre, mint például az átfutási idő, amíg a szoftver 
végrehajt egy folyamatot. Méréssel foglalkozó teóri-
ák ezt helyettesítő mérésnek nevezik – amikor egy 
bizonyos mértékegységet használunk arra, hogy 
lemérjük azt az egységet, ami valójában érdekel 
minket.

A letöltés végeztével hozzá is kezdek a telepítés-

hez. Jön a kérés, hogy adjam meg a korábbi ver-
zióhoz használt sorozatszámot, amit én meg is 
adok. A telepítő elfogadja, majd megkérdezi, hogy 
hova szeretném telepíteni a PDFThing új verzióját. 
Feltűnt, hogy a telepítési útvonal a 7-es verzió map-

pájára mutat. Feltételezem, hogy a szoftver korábbi 

verziója nem kerül törlésre, ezért az alapértelmezett 
könyvtár helyett inkább magam választok. Kiderült, 
hogy az új program valóban nem cseréli le a korábbi 
változatot. Probléma vagy sem? Ennek ellenőrzésé-

re be kellett volna programozni egy szabályt. 

Megnyitom a Programok hozzáadása/törlése me-

nüt, és hozzákezdek a PDFThing 6 törléséhez. A 
program a következő ablakot dobja fel: „A következő 
alkalmazásokat be kell zárni a művelet folytatásá-

hoz.”, majd az alatta lévő kis ablakban meglátom, 
hogy egy levél címére mutat, amit épp az Outlook-

ban szerkesztek. De ez érthető hiszen a PDFThing 
6 egy eszköztárat telepít az Outlookhoz, így közvet-
lenül tudok PDF-et nyomtatni a levelezőből. Ugyan-

akkor magára az Outlookra nincs utalás. Tehát ak-

kor a szoftver tervezője szerint ezt a hibaüzenetet 
kéne látnom?

Bezárom a hibajelzést, majd mentem a levelet a 
piszkozatok közé. Az eltávolító programba vissza-

térve rányomok az Újra gombra és az eltávolítási 
folyamat megy tovább. Úgy tűnik, haladt is valamit. 
Átváltok egy másik ablakra, dolgozom, amíg a hát-
térben fut a szoftver törlése. Kis idő elteltével ismét 
felbukkan a hibaablak, de ezúttal a Microsoft Wor-
döt kéne bezárnom a törlés folytatásához. A szoft-
ver készítői ezt a működési folyamatot képzelték el?

Kíváncsi vagyok mi lett volna, ha nem próbálom 
meg letörölni a PDFThing 6-ot. Az Outlook és a 
Word is kapott volna egy újabb eszköztárat, ezút-
tal a PDFThing 7-től? Két különálló eszköztár lett 
volna? Az új lecserélte volna a régit? Talán progra-

mozhattam volna ellenőrzéseket erre, de megérte 
volna? Nem lett volna olcsóbb és gyorsabb már az 
elején kiszúrni? Talán nem. Lehet, hogy nagy rakás 
registry bejegyzés, fájlok és konfigurációs beállítá-

sok, meg egyebek kapcsolódnak az Outlookhoz (és 
a Wordhöz, az Explorerhez, a PowerPointhoz és az 
Excelhez), melyek felkutatására már külön program 
kellene. Egy ellenőrzés során talán fény derült volna 
erre, és jelezte volna a hibát a programozók és ter-
vezők számára.

A törlési folyamat folytatódik. Majd a közepénél 
járva felugrik egy böngészőablak, melyben a 
véleményemre kíváncsiak, hogy miért törlöm le 
a PDFThing 6-ot? A lehetőségek: „Nem akarom 
megvásárolni vagy tovább használni a próba-

verziót”; „Megvásároltam a terméket és letör-
löm a próbaverziót”; „A legfrissebb verzióra fris-

sítem”; „A PDFThing 6 licenc-kulcsát egy másik 
számítógépen akarom használni”. Úgy vélem, 
hogy a harmadik lehetőség szükségtelen lenne, 
ha a PDFThing 7 telepítése során a szoftver au-

tomatikusan törölné az előző verziót. Valóban 
ezt az eltávolítási folyamatot álmodták meg a 
tervezők?

Ha megkérdeznék tőlünk, 
mi hogyan definiálnánk 
az ellenőrzés fogalmát? 
És a tesztelését? Mi lehet 
a tesztelés célja? A cikk-

ben egy gyakorlati példán 
keresztül láthatjuk, hogy 
az ellenőrzés nem egyen-

lő a teszteléssel.

MÓDSZERTAN
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Szoftvertesztelésre szakoso-
dott személyzeti tanácsadó, 

a TesterJob megbízói 
számára átfogó szakmai 
ismeretekkel rendelkező 

munkatársat keres 

TESZTVEZETŐ
 pozícióba.

 

Feladatok: 
– A tesztelési csoport munká-

jának teljes körű tervezése 
és koordinációja

– Tesztelési folyamatok ter-
vezése, tesztesetek írása, 
felhasználói és üzemeltetői 
tesztek lefuttatása, fejlesz-
tői tesztesetek ellenőrzése, 
kapacitás- és eszközterve-
zés

– Teszt portfólió folyamatos 
frissítésének működtetése 
és a legoptimálisabb teszt 
infrastruktúra megterem-
tése

– Kapcsolattartás a projekt-
vezetőkkel, fejlesztőkkel és 
ügyféltámogatással

– Csoporttagok szakmai 
fejlődésének elősegítése, 
motiválása

Elvárások: 
– Felsőfokú műszaki vagy in-

formatikai végzettség
– Legalább 2-3 éves releváns, 

tesztelési területen szerzett 
munkatapasztalat

– Alapos és mélyreható infor-
matikai tudás

– Teszt csoport vezetésében 
szerzett tapasztalat

– Önálló, hatékony és precíz 
munkavégzés az érvényes 
előírásoknak megfelelően

– Középfokú angol nyelvtudás
– Tesztelési módszertanok 

ismerete

Amit ajánlunk: 
– Változatos munkakör
– Kulcsfontosságú szerep 

egy dinamikus csapatban
– Stabil háttérrel rendelkező 

vállalat, hosszú távú mun-
kalehetőség

– Versenyképes jövedelem és 
béren kívüli juttatási csomag

Jelentkezés:

Állásajánlatainkat megta-
lálja és közvetlenül jelent-
kezhet hirdetéseinkre a 
www.testerjob.hu oldalon.

ÁLLÁSHIRDETÉS

MIÉRT NEM ELÉG AZ ELLENŐRZÉS?
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Megválaszolom a kérdést (frissítek), amit az oldal 
egy „Köszönjük” válasszal jutalmaz. Eközben a 
törlési folyamat leállt. Sikeres volt? Nem tudom. 
A designerek úgy tervezték a törlési folyamatot, 
hogy az minden jelzés nélkül leálljon? Mi lett volna 
akkor, ha nincs aktív internet hozzáférésem? Az 
ellenőrzések során nem derült volna fénye erre? 
Talán az ellenőrzések egy során igen, de önma-

gukban nem biztos.

Visszatérek a PDFThing 7 telepítéséhez, és újra 
elindítom. Furcsa mód, ezúttal nem kér sorozat-
számot a szoftver. Emlékezne rá az előző próbál-
kozásból? Nem tudom. Hogy jövök rá erre?

Egy ideig fut a telepítési folyamat, majd a végén 
felbukkan egy kérdés, hogy szeretném-e megvá-

sárolni vagy aktiválni a terméket. Utóbbit válasz-

tom, mivel már megvettem. Az aktivációs ablak a 
sorozatszámot kéri. Meg is adom, és rögvest egy 
hibaüzenettel szembesülök. (1. ábra)

Érdemes megjegyezni, hogy az ablak címe „Infor-
máció”; azonban a program neve nincs feltüntet-
ve. Az üzenetre tekintve pedig látszik, hogy milyen 
szedett-vedett. És a fenébe is, ez a MEGFELELŐ 
sorozatszám (amit korábban már elfogadott). Ezt 
akarták a program készítői?

Kinyomom az ablakot, erre az aktivációs ablak egy 
mozgó grafikát mutat, jelezve, hogy a szoftver vár 

valamire. Máskülönben úgy tűnne, hogy a program 
lefagyott. Biztos ami biztos alapon újból rákattintok 
az „Aktiválás” gombra. És újból előtűnik az „Infor-
mációs” ablak. Egyéb lehetőség hiányában az ab-

lakokat bezárva felhívom a technikai segélyvonalat, 
amitől már elég költséges lesz ez a móka.

Most mondhatnátok, ha a PDFThingnél dolgoznék, 
mint tesztelő, már a tesztelési folyamat megkezdé-

se előtt megkaptam volna ezen információkat, és 
ezeknek megfelelően állítottam volna össze ellen-

őrzéseket a termékre vonatkozóan. Szép gondolat. 

De még ha a lehető legjobb tesztelői csapatban 
is dolgozunk, a lehető legjobban irányított projekt-
ben, amint elkezdünk tesztelni, rögvest olyan dol-
gokba futunk, melyekre előttünk senki – se a tesz-

telők, se a tervezők, se a programozók, se pedig 
a szoftver tulajdonosa – sem számított, vagy vett 
figyelembe, míg a tesztelés során fel nem tűntek. 
Ostobaság azt feltételezni, hogy már az elejétől 
fogva tudja mindenki, hogy pontosan mit is várnak 
a szoftvertől. Még nagyobb ostobaság azt feltéte-

lezni, hogy ezt pedig tudniuk kéne. A szoftverfej-
lesztés egy bonyolult folyamat, melyhez nem jár 
lépésről-lépésre útmutató. Ez egy folyamat. Úgy, 
mint maga a tesztelés, kutatás, felfedezés, meg-

figyelés és tanulás.Az ellenőrzés egy folyamat, 
egy megfigyelés, mely egy döntési szabályhoz 
van kötve. A szabály pedig egy alkalmazás egy 
alapelvén alapul. Az ellenőrzés egy jelet ad, ha 
a termék viselkedése vagy állapota ellentmondá-

sos az alapelvvel. Az ellenőrzés szabályokat kö-

vet, nem heurisztikus. A tesztelés, mely akár több 
ellenőrzést is tartalmazhat, nem olyan korlátozott. 
A tesztelési folyamat adhat egy igen vagy nem 
választ, de előállhat egy megfigyeléssel, egy kér-
déssel, egy kétellyel, egy dilemmával, egy új tesz-

telési ötlettel vagy egy új ellenőrzési ötlettel is. A 
tesztelés nem szabályok által irányított folyamat. 
Ez egy heurisztikus folyamat, melynek megfelelő 
alkalmazása komoly figyelmet és döntésképessé-

get követel.

Az ellenőrzés egy olyan megközelítés, mely bizto-

sítja, hogy a megfelelő válaszokat kapjuk azon kér-
désekre és elképzelt válaszokra, melyeket már ko-

rábban meghatároztunk. Egy sikeres ellenőrzés nem 

biztosítja számunkra, hogy a program megfelelő. 
Legjobb esetben, ha egy ellenőrzés sikertelen, akkor 
tudhatjuk, hogy fennáll egy olyan hiba lehetősége, 
amely meggátolja a sikeres működésben.

Az ellenőrzés a tesztelés része, ami szerteágazó 
lehetőségeket rejt: szembenézhetünk az ismeret-
lennel, új megfigyeléseket végezhetünk, váratlan hi-
bákba futhatunk bele és új kérdésekkel állhatunk elő. 
Mindezek ellenére a tesztelés sem arról szól, hogy 
igazolja: a program működőképes. A tesztelésnek 
lehet más célja is. Cem Kaner, a BBST kurzuson az 
alábbiakat hozta fel példának:

• Hibákat találni

• Maximalizálni a hibák számát

• A túl korai állapotban lévő termék kiadásának 
visszatartása

• Segíteni a menedzserek döntését, hogy szállítsák-e 
vagy sem

• Minimalizálni a technikai támogatás költségeit

• A specifikációk megfelelő értékelése

• A szabályozások megfelelő értékelése

• A biztonságos használattal kapcsolatos perek 
kockázatának csökkentése

• A program megfelelő használati terü leteinek 
lefedése (megoldások, melyek ellenállóbbá te-

szik a programot a lehetséges hibákkal szem-

ben)

• Minőség értékelése

• A program rendeltetésszerű mű ködésének el-
lenőrzése

Ezekhez adnám még hozzá a következőket:

• más termékekkel és rendszerekkel való kompa
tibilitás biztosítása

• belső felhasználásra való megfelelés

• biztosítani, hogy ami korábban működött, az 
később is fog

• design-orientált tesztelés, mint a felülvizsgáló 
vagy tesztelés alapú fejlesztés

• egy rosszul dokumentált termék vagy könyvtár 
működésének megértése

• egy új eszköz vagy szolgáltatás hasznosságának 
értékelése

• hibalehetőségek finomítása

Másrészt, gyakran azért tesztelünk, hogy eldönt-
sük, a termék alkalmas-e a kiadásra, vagy sem. Az 
erre vonatkozó döntések pedig a menedzserek, a 
programozók és a tervezők kezében vannak, akik 
elkészítik a terméket (ám végső soron, a termék 
jóváhagyásának joga a tulajdonos kezében van). A 
tesztelés a termék vizsgálatáról szól, hogy felfed-

jen olyan ismereteket, melyek segítik a jóváhagyási 
döntést. Néha ez az információ bináris formában 
jön, már ismert kérdésekre, ellenőrzésekre. Néha 
pedig ez az információ olyan felfedezés eredménye, 
mely új ötleteket ad, új veszélyeket hoz magával, és 
új kérdéseket vet fel azok számára, akik a termék 
fejlesztéséért és kiadásáért felelősek.

Szerző: Michael Bolton

12 éve foglalkozik 
szoft  ver tesztelők ok-

tatásával, öt kontinen-

sen. Ő a társszerzője - 
James Bach mellett - a 
Rapid Software Testing 
című kiadványnak, 
amely bemutatja a bi-
zonytalan körülmények 
és extrém határidők kö-

zött végzett szakszerű 
szoftvertesztelés mód-

szertanát.

Elérhetősége:
mi c ha e l @ d eve l o p -

sense.com
http://www.develop -

sense.com

Michael Bolton

1. ábra

Cégünk, saját fejlesztői csapata bővítésére, B2B szektorba keres munkatársakat budapesti munkavégézésre, az alábbi pozícióba:

Feladatok:
Részvétel vállalati alkalmazások fejlesztésében
Szoros együttműködés a fejlesztési csapat többi tagjával illetve a tesztelőkkel
A fejlesztés dokumentálása
Termékek folyamatos fejlesztése, optimalizálása, javaslattételek további 
fejlesztésekre

Feltételek:
Szakirányú végzettség / releváns programozói munkatapasztalat
2-3 éves .NET C# 4.0 Silverlight 4 (RIA Services), Entity Framework tapasztalat

Előny:
HTML 5, ASP, .NET, SQL, MVVM ismerete, mobil platform tapasztalat,
szakmai angol nyelvtudás

Amit kínálunk:
Versenyképes jövedelem
Biztos munkahely
Fiatal, lendületes csapat
Folyamatos szakmai fejlődési lehetőség
Hosszútávú karrier lehetőség

SILVERLIGHT FEJLESZTÔ
SENIOR SILVERLIGHT FEJLESZTÔ

Megvagy? Akkor jelentkezz! Ha Te fejleszteni szeretnél – Mi várunk!

Fényképes önéletrajzodat motivációs levéllel a tamas.kovacs@europrog.eu címen várjuk.

 Szeretne részt venni egy 
nemzetközi

 fejlesztőcsapatban?

Szeretné kibontakoztatni 
képességeidet külföldön is? 

Osztrák és Német megren-
delőkhöz folyamatosan kere-
sünk németül tudó, tapasztalt 
tesztelőket, hosszú távú nem-
zetközi projektbe meglévő 
csapatuk bővítéséhez.

Tesztelő
(külföldi munkavégzés!) 

TESK-3602-12

Feladatok:

• Többrétegű rendszerben 
futó alkalmazások teszte-
lése; 

• Tesztesetek tervezése, 
implementálása; 

• Automatizált tesztelés; 
• Tesztelések dokumentálása.
 
Elvárások:

• Több éves tesztelői (projekt)
tapasztalat 

• Tesztelési módszertanok 
ismerete és aktív haszná-
lata; 

• Legalább középfokú német 
nyelvtudás (dokumentációs 
készség német nyelven, 
tesztdokumentációk írásá-
hoz).

 
Előny:

• ISTQB minősítés
• IREB képesítés
• Angol nyelvtudás 
 

Amit kínálunk:

• Versenyképes, EUR alapú 
jövedelem;

• Utazási költségek fedezése;
• Szállás intézése (akár csalá-

doknak is).
• Innovatív, dinamikus munka 

környezet;
• Nemzetközi csapatban való 

részvétel;
• Változatos, kihívást jelentő 

projektben való részvétel;
• Külföldi interjúk megszerve-

zése;

Munkavégzés helye:

Külföld (Ausztria v. Németor-
szág)

Jelentkezni lehet:

Szakmai önéletrajzokat ma-
gyar és angol/német nyelven 
várunk a pozíció név és a 
TESK-3602-12 hivatkozá-
si szám feltüntetésével a 
TESK03@tesk.hu e-mail 
címre!
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A legutóbbi cikkemben, melyet a tesztrend-

szerekről írtam, már megemlítettem, hogy 
mennyire fontos a megfelelő tesztelési kör-
nyezet megválasztása ahhoz, hogy jó, pontos 
és minőségi tesztelést lehessen végezni. A 
fent említett tesztrendszer karbantartása és 
működtetése azonban nem a tesztelési cso-

port, hanem az üzemeltetési csapat felelős-

sége. 

Ahhoz, hogy az üzemeltetők a munkájukat 
megfelelő minőségben tudják végezni, szük-

séges, hogy tudják, hogy egy megbízható, 
ellenőrzött alkalmazást kell üzemeltetniük. 
Ennek a feltételnek az ellenőrzése azonban 
már a tesztelési csapat felelőssége. Íme a ka-

pocs, mely összeköti őket. Van azonban más 
is, amellyel a két csapat által nyújtott munka 
minőségi színvonala emelhető. A következők-

ben erről írok.

A tesztrendszerekről szóló cikkem idején 
még csak egy tesztelési csapatot vezettem, 
de már akkor éreztem, hogy mennyire meg-

könnyítené a munkát az, ha az üzemeltetés 

és a tesztelés egy kézben lenne, elősegítve 
ezáltal azt, hogy a két csoport hatványozot-
tan magasabb effektivitással járuljon hozzá a 
vállalat működési hatékonyságához, céljaihoz 
és ezáltal a vevői elégedettséghez. A legutób-

bi publikációm idején még nem is gondoltam, 
hogy az élet majd úgy hozza, hogy lehetősé-

get kapok arra, hogy a fentiekben leírtakat 
ténylegesen kipróbálhassam, hogy a teszte-

lési és az üzemeltetési csapatot is én vezet-
hessem egy időben. 

A tesztelés és az üzemeltetés kapcsolata ritkán 
van fókuszban, pedig ennek nem így kellene len-

nie. Véleményem szerint a szinergia a két terület 
között nélkülözhetetlen a mai világban sikeresen 
működni kívánó vállalatok életében. Fontosnak 
éreztem tehát, hogy saját tapasztalataimat ki-
emeljem és leírjam, ezért született meg ez a cikk.

Javaslom, vegyük át először azt, hogy me-

lyek azok az alapvető feladatok, melyeket a 
tesztcsapat végez el, illetve melyek azok a 
feladatok, amelyek az üzemeltetési csoport-
hoz tartoznak:

A tesztcsapat feladatai: 

• Dokumentációs ellenőrzés
• Tesztesetírás és -futtatás
• Regressziós készlet létrehozása
• Funkcionális, aktivációs, 

teljesítménytesztelés, stb.
• Futási eredmények kiértékelése
• Tesztriportok készítése
• Élesítés jóváhagyása vagy megállítása
 

Üzemeltetési csapat – IT Ops:

• Az infrastruktúra problémamentes működtetése
• A rendszerek frissen tartása
• Az IT Biztonság fenntartása és kialakítása
• Élesítés
• A rendszerek monitorozása és optimalizálása
• A rendszerek bővítése
• A céges (belsős) felhasználók kiszolgálása

Most vizsgáljuk meg azt, hogy hol lehetnek és 
vannak is közös kapcsolatok a két csapat kö-

zött:

• Élesítés
• A rendszerek optimalizálása
• A rendszerek bővítése – mely bővítés lehet

software-es és hardware-es is
• A rendszerek frissen tartása

Vegyük sorba, hogy milyen előnyei lehetnek 
annak, ha a tesztelésnek lehetősége van az 
üzemeltetési csapat által karbantartott és fej-
leszteni kívánt rendszert is tesztelni, és nem csak 
a fejlesztés által élesíteni kívánt új alkalmazásver-
ziót:

• A rendszer tesztelése során hamar – akár a ter-
vezési fázisban kijöhetnek olyan hibák, melyeket 
ilyenkor a legkönnyebb javítani.

• A rendszerek frissen tartása során a tesztcsapat 
folyamatosan teszteli az újonnan telepíteni 
kívánt software-frissítéseket.

• Architektúraváltozás során a tesztelési csapat 
teljes körű regressziós tesztelést végez annak 
érdekében, hogy az éles üzembe helyezés so-

rán minden problémamentes legyen. Az ellenőr-
zés nem az amúgy is általában leterhelt üzemel-
tetési csapat idejéből megy el.

• Élesítés során az éles rendszeren a tesztcsapat 
gyorsan, - de természetesen a mennyiségtől és 
az érintett rendszerek komplexitásától függően 
- képes az üzemeltetési csapat felügyeletével 
megvizsgálni, hogy a felhasználók mit látnak, 
minden megfelelően működik-e. Más szóval 
képes élesítés során aktivációs tesztet futtatni, 
mégpedig úgy, hogy mindezt az üzemeltetési 
csapat felügyeletével teszi.

• A fejlesztői és a tesztelői rendszer karbantartása 
gyorsabban és pontosabban hajtódik végre, hi-
szen azok ellenőrzését már nem az üzemelteté-

si csapat, hanem a tesztelés végzi.

A korábbiakban általánosan leírt száraz tények 
és jellemzők felsorolása után szeretnék megem-

líteni néhány olyan példát, amikor a tesztelés és 
az üzemeltetés közös erőfeszítésének hála ko-

molyabb nehézségek nélkül sikerült a problémá-

kat úgy áthidalni, hogy a felhasználók azon kívül 
semmit sem vettek észre, hogy több funkciót sta-

bilabban és gyorsabban tudnak elérni.

A következő példák egy vezető, internetes por-
tált fejlesztő és üzemeltető cég életéből való-

ak, melyekkel akkor találkoztam, amikor ezen 
cég üzemeltetési és tesztelési csapata is az én 
vezetésem alatt állt. Az alábbi két példa bemu-

tatásakor először leírom, hogy milyen feladatot 
is kellett megoldania a munkatársaimnak, majd 
részletezem, hogy azt hogyan sikerült megol-
dani akkor, amikor még az üzemeltetés nem 
működött szorosan együtt a teszteléssel /OPS 
(operations) megoldás/, illetve akkor, amikor a 
két csoport kart karba öltve dolgozott /TOPS 
(testing&operations) megoldás/.

       A tesztelés és az 

                      üzemeltetés kapcsolata

A tesztelés és üzemelte-

tés együttműködéséről 
bizonyára mindenki hal-
lott már. Tudjuk, hogy 
mennyire fontos lenne, 
ha a két szervezet együt-
tes erővel dolgozhatna 
egy projekten. Mivel álta-

lában nem ez a helyzet, 
ezért kivételes, ha példá-

kat találunk a közös mun-

kára.

MÓDSZERTAN
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Szoftver
tesztelő

A leendő munkatárs felada-
tai lesznek:
• Teszttervek, tesztforgató-

könyvek, tesztesetek ké-

szítése
• Tesztek végrehajtása és az 

eredmények dokumentálása
• Megtalált hibák rögzítése az 

arra használatos rendszer-
ben

• Hibajavítások nyomon köve-
tése, együttműködés a prog-

ramozókkal és fejlesztőkkel

Elvárások:
• Informatikai (informatikus, 

villamosmérnök) felsőfokú 
végzettség

• Minimum 2 éves tesztelői 
tapasztalat

• Hibakezelő, vagy tesztme-
nedzsment eszköz ismerete

• Általános informatikai 
szemlélet

• Logikus gondolkodás, fejlett 
rendszerszemlélet

• Szisztematikus, precíz 
munkavégzés

• Monotonitás tűrés
• Legalább alapfokú angol 
nyelvtudás

Előnyök:
• Tesztautomatizálást támoga-

tó eszközök ismerete
• Tesztelési módszertanok 

ismerete
• ISTQB vizsga

Amit kínálunk:
• Betanulási lehetőség 
tapasztalt kollégák mellett

• Kellemes munkakörnyezet 
fiatal, dinamikusan fejlődő 
csapatban

• Versenyképes jövedelem, 
vonzó juttatási csomag

• Folyamatos továbbképzés, 
karrierlehetőség

Pozíció területe(i):
• Gyártás / Termelés / Mérnök

Villamosmérnök
• IT / Telekommunikáció
• Tesztelő / Tesztmérnök

Munkavégzés helye:
Budapest

Jelentkezés:
A fényképes, szakmai önélet-
rajzokat a pozíció megjelölé-

sével és a PP01 hivatkozás-

sal ellátva a info@passed.hu  
címre kérjük elküldeni.
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Jira-frissítés és upgrade

A feladat a következő volt: a Jira és a telepí-
tett pluginek frissítése úgy, hogy a frissítés után 
a rendszer a  meglévő beállításokkal és felvitt 
ticketekkel működjön problémamentesen. A 
régi verzió nem támogatta az akkori verziókban 
már működő upgrade funkciót. A régi, rosszul 
felépített operációs rendszeren futó alkalmazás 
frissítése, valamint az operációs rendszer cse-

réje is elengedhetetlen feltétel lett. Az új rend-

szernek pedig az új virtualizált környezetben 
kellett működnie.

OPS megoldás

Lássuk, hogy is történt egy Jira-frissítés, amikor 
a két csapat irányítása még két külön kézben volt.
A Jira-frissítésekben ekkor a tesztcsapat, mint ak-

tív szereplő nem vett részt. Az üzemeltetési csa-

patnak a felhasználók jelezték, hogy szükséges 
lenne egy frissítés. Az üzemeltetői csapat hozzá 
is látott a feladatnak, mégpedig az alábbi módon: 
a csoport minden frissítést mellőzve klónozta a 
már működő Jirát futtató gépet. 

Ezek után törölte a klónozott gépen futó Jirát az 
adatbázis változatlanul hagyása mellett, majd 
a Jirához telepített plugineket is átmásolta az új 
rendszerbe. Ezek után feltelepítette az új Jirát, 
bemásolta a régi pluginokat, és kicserélte az éles 
rendszert ezzel a klónozott géppel. Tesztelésre 
nem került sor. Természetesen nem lett ellenőriz-

ve, hogy a pluginok jól működnek-e vagy sem, 
valamint az sem, hogy az adatbázis konzisztens 
maradt-e. Kiderült, hogy a pluginok nem voltak 
kompatibilisek az új Jira-verzióval, és közülük né-

hányat nem is lehetett automatikusan frissíteni. 

Rengeteg időt elvett mindezek után az, hogy 
egyeztetni kellett, hogy melyik verziót kellene 
használni, hiszen az akkori üzemeltetés nem vizs-

gálta meg a rendszert időhiány miatt. 

A rendszer gyakran kifagyott, illetve gyakori 
adatbázisproblémára utaló hibák jöttek elő, és 
ezeket nem is lehetett javítani, mert az üzemel-
tetés nem tudta, hogy mi okozhatta a problémát. 
Egyszerűen a Jira lett kinevezve bűnbaknak. A 
felhasználók nem voltak megelégedve az ered-

ménnyel, és a régi verziót szerették volna visz-

szakapni, hiszen még az is stabilabban működött, 
mint az új.

TOPS megoldás

A két csapat közösen állt neki a feladatnak. Az 
üzemeltetési csapat egy teljesen új, alap operáci-
ós rendszert is szeretett volna használni a régi he-

lyett. Ebben az esetben az Ubuntu 10.04 LTS-t sze-

rette volna alkalmazni a régi Ubuntu 9.10-es helyett. 
Az üzemeltetés első feladatként elkészített egy új 
virtuális gépet, melyre feltelepítették az alap operáci-
ós rendszert, majd egy teljesen új Percona MySQL-t, 
melybe a Jira adatbázisa került. Ezek után feltelepí-
tették az új verziós Jirát, és a beállításokat a backup 
file-ból visszatöltötték. A tesztelés ekkor lépett be a 
folyamatba. Elkezdte vizsgálni, hogy a visszatöltés 
után a beállítások megmaradtak-e, a meglévő (régi 
rendszerben) ticketek átkerültek-e ugyanazzal az 
azonosítóval, a pluginok működtek-e és frissítve let-
tek-e, a licencek működőképesen átkerültek-e. 

Ezen ellenőrzés során a tesztcsapat észrevette, 
hogy a tickethez tartozó csatolmányok nem kerültek 
át, ezt jelezte az üzemeltetésen dolgozó kollégáknak, 
akik azonnal átmásolták a csatolmányokat a megfe-

lelő mappastruktúrába. A tesztcsapat azt is észrevet-
te, hogy az új rendszerben néhány esetben probléma 
van a ticketek elérésével, és hibát kaptak. Az üzemel-
tetési csapattal közösen elkezdtek vizsgálódni, hogy 
mi lehetett a probléma. Kiderült, hogy a java futtatási 
környezetet le kellett cserélni a legfrissebb Oracle Ja-

vára, hogy a problémák megszűnjenek. 

A problémák gyors kijavítása után a tesztcsapat el-
kezdte átnézni a fontosabb funkciókat, majd a sike-

res teszt után az üzemeltetési csapat az új, kitesz-

telt gépnek az IP-címét átállította a régi rendszerére, 
majd azt gyorsan le is kapcsolta. 

Ezután egy gyors aktivációs tesztet hajtott végre a 
tesztelési csapat. A sikeres eredmény után pedig 
kommunikáltuk az összes Jira-használónak, hogy 
frissítést hajtottunk végre, mely megoldja a használat 
közben korábban felmerült problémákat. A felhasz-

nálók nem vettek észre semmit a változásból, és 
boldogak voltak, hogy minden tökéletesen hajtódott 
végre.

A két megoldás összehasonlításakor látszik, hogy a 
tesztelés és az üzemeltetés együttműködése gyor-
sabb és minőségibb megoldást eredményezett, 
ami pedig növelte a felhasználói elégedettséget is. 
Azt is meg kell jegyeznem, hogy az időhiány és az 
egyéb munkák sokasága miatt, valamint a tesztelői 
mentalitás hiánya miatt nem tudott az üzemeltetés 
tesztelni, ezért igen fontos, hogy a tesztelők is be 
legyenek vonva a folyamatba.

Operációs rendszer és 
webserver cseréje

A feladat a következő volt: Az éles rendszeren futó 
operációs rendszer cseréje és teljes újratervezése, 
valamint az alkalmazást futtató webserver lecseré-

lése. Mindezt úgy kellett megtenni, hogy az ne befo-

lyásolja az éles rendszer működését.

OPS megoldás

Az üzemeltetés szeretett volna egy Ubuntu 8.10-es 
verzióról Ubunt 9.10-re váltani. Nem mérték fel az 
igényeket, hanem egyből kivették az első szervert 
az éles rendszerből és elkezdték a frissítést. Ezután 
láttak neki a frissített rendszer teszteléséhez. Sajnos 
nem vették figyelembe, hogy az alkalmazást is tesz-

telni kellene, de igazából nem is lett volna idejük rá. 
Mindent maguknak kellett visszaellenőrizni, és mivel 
nem rendelkeztek tesztelői tudással, nem is tudták 
feltérképezni, hogy mi mindent kellett volna tesztelni. 

Ezt a gondot úgy orvosolták, hogy nem frissítették 
a régi Apache - PHP - Xcache megoldást, hanem 
meghagyták a régebben forgatott verziókat. Ez-

zel csak annyi volt a probléma, hogy így semmi-
lyen biztonsági javítást nem tettek fel, így hagyva 
biztonsági rést a rendszerben. Nem kértek segít-
séget a váltáshoz a teszteléstől, mivel azt gon-

dolták, maguk is meg tudják oldani a problémát. 
A szerverek nem lettek optimalizálva, nem történt 
performanciamérés sem.

TOPS megoldás

A tesztelők és az üzemeltetők leültek, és elkezdték 
megvizsgálni, hogy mit érinthet a fenti változás. Az 
üzemeltetési csapat elmondta, hogy melyek azok a 
követelmények, amelyek ehhez a változáshoz ve-

zettek.

Az üzemeltetők szerették volna az Ubuntu 9.10-es 
operációs rendszert egy 10.04 LTS verzióra lecse-

rélni, valamint szerették volna a a partíciós elosz-

tásokat is újra gondolni, hogy optimálisabbak le-

gyenek a szerverek. Az akkor alkalmazott Apache 
- PHP - Xcache megoldást szerették volna lecserél-
ni Ngninx - PHP-fpm - APC megoldásra. 

Erre azért volt szükség, mivel a kód, melyet a rend-

szernek kellett futtatni, egyáltalán nem volt optimali-
zálva, mivel a fejlesztők egy része nem figyelt oda a 
sebességre. Az üzemeltetés azon a véleményen volt, 
hogy az általuk kiválasztott eszközzel jelentős sebes-

ségnövekedést érhetne el a rendszer. A PHP-verzión 
is történt változás. PHP 5.2-ről 5.3-ra váltás történt.

A tesztelési csapat az igények felmérése után el-
kezdte kidolgozni, hogy milyen és mekkora erőfor-
rás szükséges ahhoz, hogy ezeket a változtatásokat 
problémamentesen ki lehessen élesíteni.

A tesztelők felállítottak egy listát arról, hogy miket 
kell végignézni. Mivel az applikáció, melyet ellen-

őrizni kellett nagyon nagy, így kockázatelemzéssel 
lett összeállítva egy tesztterv, illetve az ehhez tar-
tozó tesztesetek. Az üzemeltetés első lépésként a 
staging környezetben állította át a rendszert, me-

lyen ők végeztek teljesítményméréseket, amelyeket 
majd a tesztelőkkel közösen kiértékeltek. A finom-

hangolások után következett az applikáció ellenőr-
zése. Az összeállított tesztterv alapján elkezdődött 
az automatizált tesztelés. A felmerült hibákat a tesz-

telés jelezte az üzemeltetői csapatnak, akik javítot-
ták a hibákat. Következő lépésként az éles rend-

szerből kivettek egy webszervert, melyen elkezdték 
az átalakítást. Az átalakítás után a tesztelők ismét 
lefuttatták az automatizált eseteket, majd az ered-

ményt kiértékelték. Amint hibát találtak, jelezték az 
üzemeltetőknek, majd a tesztelés befejeztével meg-

adták a GO-Live engedélyt. 

Az üzemeltetés visszahelyezte a kivett szervert, és 
elkezdte a ráterhelést. A rendszer problémamente-

sen futott. Az ezt követő héten nem kezdtek el át-
állítani másik szervert, hogy amennyiben probléma 
merül fel, azt könnyen lehessen javítani, illetve meg-

állapítani a hibát. Az egy hét türelmi periódus után 
következett a többi szerver, mely pontosan ugyanaz-

zal a folyamattal lett átállítva, mint a legelső szerver.

Összefoglalás

A két megoldást összehasonlítva láthatjuk, hogy a 
tesztelés rengeteg feladatot át tud venni az amúgy 
is igen sok munkával rendelkező üzemeltetőkről, 
hozzátéve azt a tesztelői tudást, mely segít megta-

lálni a hibákat, mielőtt azok komolyabb problémát 
okoznának az éles rendszeren.

A felsorolt előnyöket figyelembe véve felhívnám 
minden IT, üzemeltetési és tesztcsapat vezető fi-

gyelmét, hogy nagyon fontos, hogy a korábban 
említett csapatok olajozottan, effektíven tudjanak 
együtt dolgozni. Ehhez nagyon fontos, hogy jó kom-

munikációs csatorna legyen fenntartva a két csapat 
között; ez a vezetők felelőssége. 

Amennyiben ezt nem teszik meg, úgy sokkal lassab-

ban fog a rendszer stabilan és naprakészen működni.
Szeretném azt is leszögezni, hogy csak látszólag 
különbözik egymástól a két csapat. A feladatuk 
azonban nagyon is hasonló, a céljuk megegyezik. 
Mindkét csapatnak feladata, hogy védjék és stabi-
lizálják a már éles rendszeren működő kódot vagy 
rendszert. Ennek a célnak az elérése érdekében 
véleményem szerint elengedhetetlen, hogy a két 
csapat egymással szorosan összedolgozva, egyez-

tetve működjön.

A cikk végén szeretnék köszönetet mondani felesé-

gemnek, aki kitartóan javította és lektorálta cikke-

met. Nélküle ez a cikk nem jöhetett volna létre. 

Szerző: Szenfner János 

2002-ben kötelezte el 
magát a szoftverteszte-

lési szakterülettel. Mára 
QA tesztmenedzser, 
a Hungarian Testing 
Board tagja, Certified 
Tester (ISTQB). 

Lektorált könyvet és 
publikált folyóiratban a 
szakterületén. Koráb-

ban dolgozott a Nav’N 
Go-nak, a Volksbank-
nak, az Exxon mobil-
nak, a Lufthansa-nak, 
a Scansoft-nak, va-

lamint az Encorus 
T e c h n o l o g y - n a k . 
Utoljára a piacvezető 
ingatlan hirdetési por-
tálnál, az ingatlan.com-
nál dolgozott, mint 
tesztmenedzser, illetve 
IT üzemeltetési vezető. 
Felépített egy techni-
kailag kompetens QA 
csoportot, valamint IT 
üzemeltetési csapatot.

Jelenleg a Sprint Con-

sulting Kft.-nél dolgo-

zik, mint Tanácsadó.

Szenfner János

Job description
On behalf of our 

multinational partner, we 
are looking for candidates 

to the position of

SENIOR TEST 
ENGINEER

Tasks
- Coach other team members 

in use of test analysis and 
design techniques

- Translate goals & targets set 
by leaders into prioritised 
test activities

- Log, monitor & manage 
defects & issues found 
during the test process & 
life-cycle to their satis factory 
conclusion

- Contribute to test planning & 
risk workshops

- Track & report progress to 
test lead

Requirements
- ISEB/ISTQB 
- Foundation Certificate in 

Software Testing
- Excellent standard of 

spoken & written English
- 4+ years background in 

software testing with 
several years focus on test 
analysis & design to find 
critical defects as early as 
possible

- System test & integration 
test experience

- Thorough understanding of 
structured test process and 
systematic testing

Other notes 
- If you would like to apply 

for this job, please send us 
your curriculum vitae both in 
Hungarian and English with 
the reference number in the 
subject of your application 
to it@grafton.hu. 

- If you have had an interview 
at Grafton Recruitment 
already, please contact 
your consultant directly 
(ideally via e-mail). 

For more job opportunities    
visit www.grafton.hu/it/ 

ÁLLÁSHIRDETÉS

MÓDSZERTAN
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Kicsit utópisztikus elképzelés, de milyen nagy-

szerű lenne, ha minőségi termékekkel és szol-
gáltatásokkal lennénk körülvéve. Ha nem azon 
kellene idegeskedni, hogy egy-egy termék mi-
lyen összetákolt formában kerül hozzánk. Ah-

hoz, hogy kapcsolatba kerüljünk egy termékkel, 
nem kell azt feltétlenül megvennünk. Nagyon 
sok ingyenes vagy demó verzió létezik. De 
ugyanez igaz a szolgáltatások területén is. In-

gyenes felmérések, szállítások, konzultációk 
vannak, amelyekbe úton-útfélen belefuthatunk.

Múlt

De maradjunk csak az informatika területén, 
régebben jóval kevesebb szoftverrel akadt dol-
gunk. Örültünk, ha valamilyen problémánk meg-

oldására egyáltalán eszköz létezett. A gyártók 
nem igazán törődtek a felhasználói élmények-

kel. Tudták, hogy a piacon nincs sok ellenfelük, 
így igazából csak arra kellett törekedniük, hogy 
funkcionalitásban megfelelően működjön az al-
kalmazás.

Az otthoni számítógépek elterjedésével már 
egyre több átlagembernek írt alkalmazáshoz 
lehetett hozzáférni. Aztán ezek az alkalmazá-

sok elkezdtek felköltözni az internetre. Egy-
egy ilyen weboldal látogatottságát már mérte 
a tulajdonos, így lehetősége nyílt arra, hogy a 
felhasználókat megtartsa, hosszabb ideig az 
weboldalához kösse. Meg tudta nézni, hogy 
melyik lapon jöttek be a felhasználók, hol időz-

tek legtöbbet, hol hagyták el a site-ot. Ezekből 
az adatokból már az elemzésük után ütőképe-

sebb oldalt tudtak csinálni.

Jelen

Jelenleg kicsit megbolydult a világ, min-

denki applikációkat gyárt. Megjelentek az 
okostelefonok, tabletek, és özönlenek az alkal-
mazások ezekre a termékekre. Honnan ez a 
sok szoftver? Természetesen maradtak a nagy 
gyártók, de melléjük beléptek a kisebb cégek 
is, és már magánszemélyek, egy-két személyes 
garázscégek is olyan alkalmazásokat gyárta-

nak, melyek másodpercek alatt a világon min-

denhonnan letölthetővé válnak a nagyközönség 
számára.

Kevesen figyelnek még oda a felhasználói él-
ményre. Lehet, hogy a fejlesztőkben (vagy a fej-
lesztői cégek vezetőiben) már gondolati szinten 

teret nyert, hogy ezzel a dologgal foglalkozni 
kell, de gyakorlati alkalmazását (egy-két kivé-

teltől eltekintve) nem igen lehet látni.

Hogyan döntünk?

A mobilappok korában nem csoda, hogy má-

sodpercek alatt hozunk meg döntéseket. Vagy 
tetszik valami, vagy biztosan ezer más konku-

rens megoldás van. Elég ritka az, hogy egyedi 
termékkel, szolgáltatással rendelkezzen egy 
cég. Ha mégis, akkor az újítást napok alatt le-

másolják (a kínaiakban lehet bízni), és máris 
megvan a konkurencia.

Percek alatt kiderül, hogy valakiből aktív alkal-
mazáshasználó lesz, vagy törli a programot. Az 
ember naponta (ha akarja) több száz érdekes 
applikációt tud letölteni. Van egy bizonyos funk-

ció (fájlok másolása, dokumentumok gyártása, 
olvasása, stb.), amire alkalmazást keresek. 
Megnézem, miket találni a piacon (app strore, 
Google), majd az első tíz találatról olvasok pár 
sort, aztán ha tetszik, akkor biztosan van valami 
ingyenes (LITE, DEMO) verziója, amit kipróbál-
hatok.

Ha az első 5 percben még az alkalmazásban 
vagyok, akkor valószínű (95%), hogy meg is 
fogom venni, vagy tartós használója leszek a 
programnak.

Lépjünk át elegánsan azon a problémán, hogy 
hogyan lehet a TOP 10-be bekerülni, és nézzük 
meg, mi van, ha a felhasználó már letöltötte az 
alkalmazásunkat. Hogyan lehet megakadályoz-

ni, hogy ne töröljék azonnal a programunkat?

Figyeljünk a felhasználói 
élményekre

Lássuk be, hogy nagyon fontosak az elsődle-

ges élmények.

• Mennyire egyszerűen települt az alkalmazás?
• Milyen funkciókat kínál?
• Átlátható?
• Egyszerű a kezelhetősége?
• Megoldás a problémámra?

Ilyen, és ehhez hasonló kérdéseket teszünk fel 
magunkban, és válaszoljuk meg pillanatok alatt.

LEAN STARTUP

2008-ban egy Eric Ries nevezetű fiatalember 
találta ki ezt a módszert, kifejezetten induló vál-
lalkozások részére. A módszere lényege, hogy 
az alkalmazás vagy termék prototípusát bemu-

tatja egy csoportnak, és rögzíti a felhasználói 
visszajelzéseket.

Nem is hinnénk, hogy a felhasználók mennyi-
re máshogy kezelik a programot. A módszert 
használva megfigyelhetjük, hogy az egyes fel-
használók vagy felhasználói csoportok hogyan 
viszonyulnak az alkalmazásunkhoz. Tetszik ne-

kik, vagy nyűgnek érzik a használatát?

Hogyan építsük be az 
eszköztárunkba?

Természetesen ez a tesztelés csak egy megfe-

lelően előkészített alkalmazáson működik. Nem 
szabad elfelejtenünk, hogy a statikus tesztelést, 
unit teszteket, code review-t, funkcionális és 
regressziós teszteket nem hanyagolhatjuk el. 
Csakis egy megfelelően stabil rendszert érde-

mes a végfelhasználók kezébe adni, különben 
az egésszel csak annyit érünk el, hogy magunk-

ra haragítjuk a felhasználói csapatot. 

Amennyiben az alkalmazásunk már nem jár 
gyerekcipőben, úgy nyugodtan támaszkodha-

tunk a csoport véleményére. Sőt! A folyamatos 
fejlesztésünket akár verziónként is kiadhatjuk 
egy-egy csoportnak. Így még a bevezetés előtt 
úgy tudjuk alakítani a terméket, marketing akci-
ókat, termékpozicionálásunkat, hogy az a lehe-

tő legjobb legyen.

Nagy előnyre tehet szert az a fejlesztői csapat, 
aki ilyen módszerrel a piacra dobás előtt mérni 
tudja a felhasználók reakcióit. Ne felejtsük el, 
hogy a felhasználói élmény visszaüt. Ugyanis 
nagyon sokan megfogalmazzák a véleményü-

ket a termékről, szolgáltatásról. Rengeteg em-

ber dönt ezen vélemények, szavazatok alapján. 
Így egy rossz programmal nem biztos, hogy 
csak egy felhasználót veszítünk. Ha a csalódott 
user megírja véleményét, az kihathat a kereske-

delmi adatainkra is.

       Érdekel a felhasználói élmény?

A LEAN STARTUP mód-

szerrel a piacra lépés 
előtt szembesülhetünk 
a felhasználói visszajel-
zésekkel, melyek nagy-

ban segíthetnek egy 
használható alkalmazás 
létrehozásában.

1999–ben szereztem 
diplomát, 2003-ig prog-

ramozóként dolgoztam 
a BME Informatikai 
Központjában. Később 
az Avon Cosmetics 
Hungary tesztelési 
csapatában végeztem 
funkcionális és integrá-

ciós teszteket. 2006-tól 
tesztvezetőként, teszt-
koordinátorként dolgo-

zom számos nagyvál-
lalati projekten. Főbb 
feladataim elsősorban 
az eszközkiválasztás, 
módszertan kidolgo-

zás és tesztcsapat 
kialakítása. A Passed 
Informatikai Kft-ben 
szakmai tanácsadó-

ként, szoftvertesztelési 
vezetőként segítem az 
Ügyfeleinknél dolgozó 
munkatársainkat.

Pongrácz János

MÓDSZERTAN
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20 éve alig akadt ember, akinek saját autója, háza 
volt, és még golfozni is maradt ideje. Őket tekin-

tettük „sikeresnek”. Manapság milliónyi ember en-

gedheti meg magának azt, ami 20 éve a „sikeres” 
emberek kiváltsága volt. Szóval most sok boldog 
ember van. Érdekes módon azzal senki sem tö-

rődik, hogy ez a remek érzés, hogy saját házuk 
és autójuk van, nem a saját zsebükből, hanem 
hitelből fizették. Az egyetlen, amit akarnak, hogy 
„sikeres” emberként tekintsenek rájuk.

Sok ilyen „sikeres” emberrel beszélek, és se-

gítek ráébreszteni őket, hogy az életben még 
nem sikeresek. Ezek után képzelhetitek, milyen 
haragos tekintetekkel találkozhatom. Senki se 
szívesen ébred rá arra, hogy nem sikeres, mi-
vel a „sikerről” alkotott elképzeléseik a szavaim 
hatására meg-dőlnek, összeomlanak. Csak be-

csukják a szemüket, kérdőre vonják magukat, 
és arra a sok remek dologra gondolnak, amit 
megengedhetnek maguknak, és ebből nyernek 
önbizalmat, hogy figyelmen kívül hagyják, amit 
mondtam.

Többnyire szoftvertesztelőkkel beszélgetek, akik 
már „sikeresek”, amikor leülünk beszélgetni. Az 
egyik módja az ilyen „sikeres” szoftvertesztelőkkel 
való beszélgetésnek az én feltáró teszteléssel fog-

lalkozó gyakorlatom. Erről fogok most beszélni.

A tesztelés nem a fájdalomról szól. Tehát amikor 
azt kérdezem, „Hogyan teszteled magad szoftver-

tesztelőként?”, nem arra célzok, hogy állj egy 
magas épület peremére, hogy kiderítsd, a 20 
km/órás szél valóban a biztos halálba lök-e. 
A szoftvertesztelés legfontosabb eszköze, 
amivel sokatok részben egyet fog érteni, az 
az agy. Segítek az embereknek, hogy tesztel-
hessék az agyukat a saját agyukkal, és egy 
kicsit az enyémmel is. Egyszerűen hihetetlen! 
Az agy egy olyan hatásos eszköz, mely képes 
tesztelni önmagát, és még bizonyos hibákat is 
képes kijavítani.

Teszteld azt, amiről azt 
hiszed, hogy tudod

Az egyik kérdés, amit felteszek másoknak: Te 
hogy határoznád meg a szoftvertesztelést?

Sok érdekes válasz született:
• Néhányan úgy gondolják, hogy a szoftvertesz-

telés egyfajta minőségbiztosítás.

• Néhányan isteni ajándéknak tekintik a hibamentes 
szoftver elkészítéséhez.

• Néhányan úgy vélik, a szoftvertesztelés egy 
eszköz a fejlesztéshez.

• Néhányan egy hibakereső folyamatként tekintenek rá.

• Néhányan pedig a minőség javításának részeként 
képzelik el.

Biztos vagyok benne, hogy nem lepődtetek 
meg az olvasottak alapján. Én kérdések során 
tesztelem ezeket a megállapításokat. Megkér-
dezem azokat, akik szerint a szoftvertesztelés 
javítja a minőséget.

• Találtam egyszerre 10 000 000 hibát, de a 
fejlesztők úgy döntenek, hogy egyiket sem ja-

vítják ki. Ezek után tehát mennyivel is javult 
a minőség?

• Egyszer olyan fejlesztőkkel dolgoztam együtt,
akik 2 újabb hibával álltak elő minden javí-
tásra váró hiba esetén. Jelentettem nekik 100 
hibát, mennyivel javult a minőség?

Egy ilyen teszt után két dolog történik:

• Elég mérgesek lesznek rám azok után, hogy 
szembesítettem őket azzal, hogy mindez idá-

ig rosszul gondolkodtak. 

• Izgatottan figyelnek és várják, hogy folytassam
a tesztelésüket. Biztos vagyok benne, hogy 
el tudják képzelni, milyen arányban oszlanak 
meg az emberek a két lehetőség között.

Teszteld azt, amiben azt 
hiszed, hogy jó vagy

Gyakori eset, hogy egyesek úgy gondolják, 
nagyon jók valamiben, amit már évek óta csi-
nálnak. Nos, mindenki meglepetésére lehet, 
hogy már nem olyan profik, mint néhány évvel 
korábban. A tesztelők körében egy önindukci-
ós monotonitásrendszert véltem megfigyelni. 
Amikor a tanulás véget ér, jön a monotonitás. 
Időnként olyan sok új dolgot tanulhatsz meg, 
amiket idő hiányában nem tudsz tesztelni.

Egy csapattal konzultáltam, akik egy webes al-
kalmazás tesztelésén dolgoztak. Regressziós 
teszteket kellett végezniük, és az ügyfél rávet-
te őket, hogy éveken keresztül ugyanazokat a 
scripteket futtassák. Egy ideig azt hitték, hogy 
jók a webes alkalmazástesztelésben, míg az-

tán egy új kolléga rámutatott az ellenkezőjére.

A párosítás egy másik remek ötlet, ami segít-
het. Egyes tesztelők, akikkel párba kerültem, 
a végén többet tanítottak nekem, szemben az-

zal, amit állításuk szerint én tanítottam nekik. 
Jó dolog, ha egy tesztelő összeáll a fejlesz-

tőkkel, tesztelőkkel, menedzserekkel, üzleti 
elemzőkkel, marketingesekkel vagy a vevők-

kel. Ezáltal javíthatunk a minőségen, és nem 
esünk a „jónak hisszük magunkat valamiben” 
csapdájába.

A Hétvégi tesztelés egy másik remek módja 
ezen csapda elkerülésének. Nézzétek meg a 
http://weekendtesting.com oldalon.

Teszteld azt, amiről szeretnél 
(vagy inkább nem szeretnél) 
többet tudni

Azóta, hogy megismertem a „lehetőségek árát”, a 
világ egy teljesen más hellyé vált számomra. A „le-

hetőségek ára” ötlete egyszerű. Amikor foglalkozol 
valamivel, nem tudsz mással foglalkozni. Bár tesz-

tek ezreit futtathatnád ma, helyettük csak néhányat 
futtatsz. Meghoztad a döntést a lehetőségek árán. 
Az ára, hogy e helyett inkább azt csinálod.

Néhányan az ISTQB elsajátítását tűzték ki célul. 
Még sose láttam olyan szegényes célt, mint ez. 
Visszatérve a „sikeres” emberekhez, akik kellően 
körüljárják a témát, mielőtt házat, vagy autót vesz-

nek, de mindezt sutba vágják, amikor a tanulási 
céljaikról van szó. Ez elkeserít, és elgondolkozom, 
hogy sikeresek lesznek-e valaha.

Ha épp nem az ISTQB-t szeretnéd elsajátíta-

ni, számtalan mást tanulhatsz meg helyette. Ha 
twitterezel vagy más tesztelőkkel beszélsz, észre-

vennéd, hogy rengeteg érdekes könyvet ajánlaná-

nak. Melyiket olvassuk, és melyiket kerüljük? Hogy 
döntesz? Ha letesztelnéd, hogy szerinted mi az, 
amiről többet szeretnél tudni, az talán segítene a 
döntésben.

Ezt hogyan teszteljük?

A jó tesztelés nem csak a hibák kereséséről szól. 
Ismerek néhány tesztelőt (és biztos vagyok benne, 
hogy te is ismersz párat), akik kiváló módon találják 
meg a hibákat, de nagyon rosszul jelentik őket. Ha 
az idejüket továbbra is arra fordítják, hogy hogyan 
találhatnak hatékonyabban hibákat, más fontos dol-
gok elől veszik el a lehetőséget. Idővel azt fogják 
hinni, hogy a világ megőrült, és egy olyan életet fog-

nak élni, ahol „Én jó voltam, és a körülöttem lévő 
világ őrült”. És ez komoly veszélyt jelent a teljes 
projektre.

Ezért is hiszem, hogy ha valaki megtanulja tesz-

telőként tesztelni magát, sokkal jobban tesztel-
heti a szoftvereket is. Újfent kiemelném, hogy 
az emberek tesztelése nem a fájdalomról szól. 
Egyes tesztek fájdalmasak, de ez a lehetőség 
ára, hogy elvégezzük a teszteket.

Kívánom neked, hogy légy sikeres, és légy „si-
keres” az életben is, mint szoftvertesztelő.

Szerző: Pradeep Soundararajan

   hogyan teszteld magad tesztelőként 

Sok éves tesztelői 
tapasztalattal a hátunk 
mögött bízva mond-

hatjuk, hogy jók va-

gyunk a szakmában. De 
tényleg jók vagyunk? 
Hogy megbizonyosod-

junk erről olvassuk el 
ezt a cikket, aztán tesz-

teljük le magunkat!

Pradeep a Moolya Soft-
ware Testing Kft. társ-

alapítója és vezetője.

Tanult vezetőként és 
elismert szerzőként 
már több kitüntetés-

ben is részesült, és a 
világ számos pontjára 
hívták meg, mint író és 
előadó. Mindemellett 
sokan szeretik őt, mert 
úgy gondolják, hogy jó 
tanuló, kiváló ember és 
egy olyan tesztelő, aki 
másoknak is megtanítja 
a szakma fortélyait.

A Tester Tested! blogja
http://testertested.blog spot.com 

az egyik legbefolyáso-

sabb és legolvasottabb 
blog az iparban.

Elérhetősége: 
www.moolya.com

Pradeep 
Soundararajan

HUMÁNERŐFORRÁS
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Ha valaki sikerrel akar pályázni egy, a számára szim-

patikus céghez, az bizony komolyabb előkészületet 
feltételez. Valójában egy állásinterjú sikere kifejezet-
ten az összeszedett, nem csak tapasztalaton alapu-

ló, szakmai és mentális felkészültség szintjétől mú-

lik. Lássuk, melyek azok az alapszabályok, példák, 
amiket követni kell annak érdekében, hogy növeljük 
az érdeklődést irántunk, hogy minél több állásinter-
júra hívjanak bennünket, és hogy sikerrel vegyük az 
akadályokat a személyes találkozók alkalmával.

A szoftvertesztelés, mint karrier

Az, hogy valakiből jó tesztelő váljon, olyan kvalitáso-

kat igényel, mint az odafigyelés a részletekre, a mi-
nőségre való törekvés, a kitartás, a következetesség, 
jó szóbeli és írásbeli készségek, kiváló kommunikáci-
ós attitűd. A jelentkezők esetében sokszor jellemző, 
hogy a szoftvertesztelést egy ideiglenes állomásnak 
tekintik, amíg lehetőséget kapnak fejlesztői vagy 
elemzői pozíció betöltésére. Ez azonban nem járható 
út. A kiválasztás, interjú alkalmával könnyedén kide-

ríthető, hogy ki az, aki valóban hosszú távra tervez, 
és ki az, aki csak egy állomásnak tekinti a tesztelést. 
Akkor érdemes és javasolt elhelyezkedni ezen a terü-

leten, egyáltalán lehetőségek után kutatni, ha karrie-

rünket a szoftvertesztelés mentén képzeljük el. 

Javaslat: tudjuk, mit akarunk elérni, mivel szeretnénk 
foglalkozni a következő 5 évben és ennek rendeljük 
alá kereséseinket, ennek alapján pályázzunk állás-

helyekre.

Ajánlások, az álláskeresés sarokkövei

A legtöbb cég esetében az ajánlások képezik a 
felvételi eljárások legmegbízhatóbb alapját. Vagy-

is a cég munkatársai által ajánlott jelentkezők sok 
esetben előnyt élveznek a „kívülről érkezett” jelöl-
tekkel szemben, megbízható, ellenőrizhető mód-

szernek, eszköznek tekintik a tehetséges embe-

rek toborzását illetően. Ahogy a mondás tartja: 
„Madarat tolláról, embert barátjáról”. A vállalatok 
– joggal – úgy érzik, hogy a munkatársaik ajánlá-

saival hasonló gondolkodású, kvalitású, szakmai 
tudású jelölteket sikerül felkutatniuk, mint akiket 
már alkalmaznak, vagyis a cég struktúrájába 
minden szempontból beleillő kollégákat kapnak 
ezzel a módszerrel. Ebből következik, hogy a 
prioritásokat tekintve az ajánlások előnyt élvez-

nek minden más keresési, toborzási techniká-

val szemben. Bizonyos helyeken kialakítottak 
az ajánlások ösztönzésére bónusz rendszert 
is, vagyis minden, a cégnek ajánlott potenciális 
munkatárs után az ajánló személy jutalmat kap. 
Ez egy mindenki számára jól működő, ösztönző 
rendszer, mert jól jár az ajánló, az ismerőse és 
végső soron a vállalat is.

Ebből is következik, hogy előnyös bővíteni a 
baráti, ismerősi hálózatot, használni a közös-

ségi portálok nyújtotta lehetőségeket, mert 
karrierünk szempontjából kapcsolatainkon ke-

resztül érhetjük el a legtöbbet, a leggyorsab-

ban.

Az állásportálok szerepe

Az állásportálok szerepe az utóbbi években oly-

annyira felerősödött, hogy a legnagyobb cégek, 
személyzeti szolgáltatók kivétel nélkül használják 
toborzásaik alkalmával. A regisztrációval töltött idő 
többszörösen megtérül, ha pontosan, részletesen 
töltjük ki a jelentkezési mezőket, ugyanis egy HR-
es csak azokból az adatokból tud tájékozódni, amit 
megadunk magunkról. Minél részletesebben, átfo-

góbban nyilatkozunk szakmai múltunkról, annál na-

gyobb a valószínűsége, hogy ránk esik a választás. 
Érdemes minél több portálon regisztrálni, előnyben 
részesítve a szakmai állásportálokat. És ne feledjük 
az adataink frissítését sem időközönként, mert ezál-
tal is több információval látjuk el az irántunk érdek-

lődőket, nem is beszélve arról, hogy a valóban aktív 
álláskeresők hamarabb találnak munkát.

A jó önéletrajz már fél siker

A jó CV nem csak egy dokumentum, ami informáci-
ókat tartalmaz a személyes és szakmai múltunkról, 
annál sokkal több. Ez a belépő, az eszköz, amellyel 
minden fontos információt megoszthatunk leendő 
munkáltatónkkal magunkról, munkásságunkról, 
karrierünk eddigi alakulásáról, képességeinkről, 
erősségeinkről. A HR-es kollégák, miután prioritási 
szempontból rangsorolták a jelentkezőket, az alábbi 
3 fontos tényezőt vizsgálják:

• Milyen szintet képvisel a pályázó, mennyire jó 
jelenlegi munkakörében, mennyire szerteágazó a 
tudása. (referenciák)

• Milyen értékek hozzáadásával járult hozzá eddigi 
munkahelyein cége épüléséhez. (konferenciák, 
publikációk)

• Mennyire játszott szerepet eddigi munkássága 
folyamán az önfejlesztés, képességeinek bővítése, 
tudáskörének szélesítése (tréningek, tanfolyamok)

Ismerjük önéletrajzunkat, múltunkat

Interjúk alkalmával sokszor tapasztaljuk, hogy bizo-

nyos jelöltek a saját karrierjükkel kapcsolatban ho-

mályosan emlékeznek bizonyos részletekre. Ez ért-
hető, ugyanis a több évvel ezelőtti munkák kapcsán 
már nehéz felidézni, milyen eszközökkel dolgoztunk, 
mit, hogyan is kellett megoldanunk, a felmerült prob-

lémákra milyen megoldásokat alkalmaztunk. Azon-

ban nem kelt jó benyomást, ha még a saját múl-
tunkból vett, már átélt részletek kapcsán is zavarba 
jövünk. Mielőtt tehát állásinterjúra megyünk, nézzük 
át gondosan az önéletrajzunkat és annak alapján 
gondoljuk át munkaköreinket, feladatainkat, meg-

oldásainkat és esetleges javaslatainkat, amiből az 
interjún pozitív színben tudjuk feltüntetni magunkat.

A szakmai minősítések ereje

Léteznek a szoftvertesztelés területén olyan tanú-

sítványok (CSTE, ISTQB), amelyek nem csak erő-

sítik egy adott szakember szakmai tudásbázisát, 
hanem eladhatóbbá, értékesebbé teszik a munka-

erőpiacon. A munkáltatók szívesebben döntenek a 
minősített jelentkezők mellett, mert már bizonyították 
tudásukat a vizsgákon, és egyfajta kvalifikált bázist 
képezve, emelve a cég szakmai színvonalát hoz-

zájárulnak további, sikeres projektek elnyeréséhez 
– avagy a minősítések szakmai megbízhatóságról, 
elhivatottságról tanúskodnak.

Jó válasz – helyes válasz

A kiválasztással foglalkozó szakembereket ma-

napság már nagyon nehéz „átverni”, olyan útra 
terelni, amelyiken a pályázók szeretnének járni. 
Sose akarjunk a HR-es fejével gondolkodni és be-

folyásolni, mert úgysem fog sikerülni. A kiválasztási 
specialisták már több száz interjún vannak túl, és 
fél szavakból is képesek megállapítani azokat a té-

nyeket, amikre valójában kíváncsiak. Éppen ezért 
nagyon fontos az őszinteség, az alázat, és óvakod-

junk a sablonoktól is. A HR-es nem arra kíváncsi, 
mit magolt be egy jelentkező az interneten található 
„helyes válaszok az állásinterjún” címet viselő, szá-

zával előforduló jó tanácsok közül, hanem arra, kik 
vagyunk valójában, milyen személyes és szakmai 
kompetenciákkal rendelkezünk.

A nem technikai jellegű 
kérdések jelentősége

A szakmai kérdések előtt általában találkozhatunk 
az ún. általános vagy személyes kérdésekkel (me-

séljen magáról, milyennek látja magát 5 év múlva, 
stb.). Ezek azok a kérdések, ahol az interjúztatók a 
személyünkre kíváncsiak, kik vagyunk, hogyan kép-

zeljük karrierünk alakulását. Ezeknél a kérdéseknél 
tudunk igazán közvetlen, személyes kommunikáci-
ót kialakítani beszélgetőpartnereinkkel, és tudunk 
hatást gyakorolni a végkifejletre, vagyis a szubjektív 
hatás itt érvényesül a leginkább. Ha tehát a jövőbe-

li terveinkről kérdeznek, nem arra kíváncsiak, hogy 
egy csapatot akarunk-e irányítani, vagy, hogy jövőre 
el akarjuk érni a tesztvezetői szintet, hanem inkább 
arra, milyen hosszú távon tervezünk a cégnél, ott mi-
ben látjuk szerepünket, mivel tudunk a cég hasznára 
válni. Ehhez persze fel kell készülnünk a cégből, és 
előre látnunk kell, valóban ott akarunk-e dolgozni? 
Amennyiben igen, képzeljük el, hogy már ott töltjük 
a mindennapjainkat, a „gépezet” részei vagyunk, és 
mint munkatársakkal vitatjuk meg pozíciónkat. Ha így 
teszünk, akkor garantáltan lenyűgözzük még a legri-
degebb HR-est is.

Még egy jó tanács

Ha időnk engedi, mindig képezzük magunkat akár 
autodidakta módon is, olvassunk cikkeket, szakmai 
írásokat, amelyek kiterjesztik látókörünket, rávilágíta-

nak a szakma olyan pontjaira is, amelyek eddig talán 
nem voltak szem előtt, de mint tudjuk, a tájékozottság 
magabiztossá tesz, egy magabiztos embernek pedig 
nincs ellenfele az állásinterjúkon sem. Ezek tudatá-

ban kívánok minden jelenlegi és jövőbeni álláskere-

sőnek sok sikert és nagy ívű, tesztelhető karriert.
Szerző: Tóth Zsigmond

   Szoftvertesztelő kerestetik
                – tippek az álláskereséshez 

A legtöbb ember úgy 
gondolja, hogy egy inter-
jún való részvétel nem 
igényel különösebb felké-

szülést. Igazuk van. Ah-

hoz nem kell különösebb 
képesség, hogy valaki 
részt vegyen egy felvételi 
beszélgetésen, de hogy 
meggyőzze a cég képvi-
selőit, ahhoz nem árt ala-

posan felkészülni.

HUMÁNERŐFORRÁS
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Zsigmond közel 10 éve 
dolgozik HR területen, 
mint vezető tanács-

adó. Nemzetközi nagy-

vállalatoknál szerzett 
tapasztalatát felhasz-

nálva segíti munkaadó 
ügyfeleit a hatékony 
emberi erőforrás me-

nedzsment kialakítá-

sában és eredményes-

ségük növelésében, az 
álláskeresőknek pedig 
a számukra legmegfe-

lelőbb munkához veze-

tő úton nyújt támoga-

tást – minden esetben 
cégre és egyénre sza-

bott megoldásokat 
kínálva. Híve a hagyo-

mányos toborzási és 
kiválasztási módsze-

reknek, de a legújabb 
keresési technikákat 
is szívesen alkalmazza 
munkája során. 

Hitvallása: „A jövő zá-

loga maga az ember. 
Ismerd meg és tudni 
fogod, mit kell tenni a 
sikerért.”

Tóth Zsigmond
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Követelmények kezelése

Az eszköz képernyői egységes felépítésűek. 
Amit az egyik képernyőn megszoktunk (például 
a szűrés működése), az a másik képernyőn is 
ugyanúgy működik.

A követelményeket („Planning/Requirements”) 
hierarchikus listában kezelhetjük (1. ábra). A 
listában alapértelmezetten látható a teszteset-
lefedettség, a prioritás, az állapot, a szerző (aki 

létrehozta az adott követelményt), a verzió, a 
követelmény száma. A listában látható és nem 
látható mezőket a lista feletti legördülő segítsé-

gével tudjuk állítani („-Show/hide columns-”).

A legtöbb listaképernyőn viszonylag egyszerű-

en szűrhetünk a lista feletti szűrőmezők segít-
ségével. A szűrés nem túl szofisztikált. Nincs 
lehetőség valaminek a tagadására szűrni. A 
legbosszantóbb viszont, hogy az Ő, Ű és ő, ű 
karaktereket a szűrés nem tudja kezelni. 

(Ezeket a hiányosságokat úgy lehet megkerül-
ni, hogy Excel-riportot generálunk, és abban 
keresünk. Nyilvánvaló, hogy mint minden kerülő 
megoldás, ez is kényelmetlen, de ha szüksé-

ges, akkor járható út.)  A szűrési feltételeket el 
is menthetjük magunknak valamilyen néven. A 
mentett keresést a „My Page”-en megtaláljuk.

Egy rekordra (és nem a névre!) duplán kattintva, 
vagy a rekord melletti „Edit” gombra klikkelve 
szerkeszthetjük a látható értékeket (2. ábra). 
A listaelemek nevére kattintva egy-egy köve-

telmény részleteit adhatjuk meg. Minden olyan 
képernyőn, ahol valamilyen listaelem részleteit 
lehet megtekinteni vagy módosítani, bal oldalt 
a listaelemmel egy szinten lévő elemek látha-

tóak, így könnyebbé téve a későbbi munkát. Ha 
bármit módosítunk, akkor a továbbhaladás előtt 
a Save gombot le kell nyomnunk. Ha ezt elmu-

lasztjuk, a módosításaink kárba vesznek.

Van arra mód, hogy egy követelményből kiindulva 
hozzunk létre tesztesetet, a Test Coverage fülön a 
Create Test Case… linkre klikkelve. Arra is van mód, 
hogy már meglévő tesztesete(ke)t kiválasszunk a listá-

ból és a követelményhez csatoljuk.

Egy követelményhez több tesztesetet tudunk 
csatolni, olyat is akár, ami már más követel-

ményhez csatolva 
van. Az elv teljesen 
megfelel az elvárá-

sunknak, kis szép-

séghiba, hogy ha már 
több száz tesztese-

tünk van, akkor a ki-
választó ablakot a kis 
mérete és az informá-

cióhiány miatt (a tesz-

teset száma nincs fel-
tüntetve) nem könnyű 
használni.

A követelmények-

hez lehet bármilyen 
állományt (kép, do-

kumentum, táb-

lázat) csatolni az 
Attachments fülön. 
Nem csak állományt, 
de másik követelmé-

nyeket vagy bejegy-

zéseket is lehet kötni egy követelményhez az 
Associations fülön. Ezek a kötések kétirányúak, 
azaz a kötött követelménynél is látszódik a kö-

tés.

Ami zavaró, hogy a csatolmányok törlését nem 
lehet jogosultsághoz kötni. Ez nemcsak a kö-

vetelményekre, hanem más elemekre (teszte-

setek, hibák) is érvényesek. Sajnos a tény sem 
kereshető vissza, hogy valaki kitörölt valamikor 
egy csatolmányt.

Spiratest – 
  teszteszköz sokrétű tudással (2. rész) 
Az előző számban az 
admin felület bemutatá-

sa történt, most pedig a 
felhasználói funkciókról 
olvashatunk. Végigjárjuk 
a követelmények kezelé-

sétől a hibák adminiszt-
rálásáig a teljes szoftver-
tesztelői folyamatot.

2. ábra

TESZTESZKÖZ
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1. ábra

Szoftvertesztelésre 
szakosodott személyzeti 
tanácsadó, a TesterJob 

megbízói számára átfogó 
szakmai ismeretekkel 

rendelkező 
munkatársat keres

SENIOR TESZTELŐ
 pozícióba.

A leendő munkatárs 
feladatai lesznek: 

– Informatikai rendszerek 
tesztelése, tesztek kiértéke-

lése, hibamanagement
– Teszttervek, tesztfor-

gatókönyvek készítése, a 
tesztek végrehajtása és a 

teszteredmények 
dokumentálása

– A problémák, hibák felde-
rítése, megfelelő minőségű 

dokumentálása az erre 
használatos rendszerben
– A hibajavítások nyomon 
követése, együttműködés

 a programozókkal 
és fejlesztőkkel

Elvárások: 
– Szakirányú (informatikus, 

villamosmérnök) 
felsőfokú végzettség

– Tesztelési
 módszerek ismerete 
– Szoftverfejlesztői

 jártasság 
– Általános 

informatikai szemlélet 
– Logikus gondolkodás, 
fejlett rendszerszemlélet 

– Szisztematikus, 
precíz munkavégzés
– Legalább alapfokú 

angol nyelvtudás

Előnyök: 
– Tesztmenedzsment
 eszközök ismerete

– Tesztautomatizálást támo-

gató eszközök ismerete

Amit kínálunk: 
– Betanulási lehetőség 

tapasztalt kollégák mellett 
– Kellemes munkakörnyezet 
fiatal, dinamikusan fejlődő 

csapatban 
– Versenyképes jövedelem, 

vonzó juttatási csomag 
– Folyamatos továbbkép-

zés, karrierlehetőség

Jelentkezés:
Állásajánlatainkat megtalálja 

és közvetlenül 
jelentkezhet hirdetéseinkre a
www.testerjob.hu oldalon.

ÁLLÁSHIRDETÉS

3. ábra
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Verziók

A „Planning/Release” menüpont alatt a verzi-
ók listáját találhatjuk. A verziók listájának el-
készítésével a magunk munkáját könnyíthetjük 
meg. Amikor tesztesetfuttatásra, hibafelvétel-
re vagy követelményfelvitelre kerül sor, akkor 
ezeknél az elemeknél mind megadhatjuk, hogy 
mely verzióhoz köthetőek. Ez sehol sem sza-

bad szöveg, hanem  mindenhol a Releases-nél 
megadott lista aktív elemeinek a felsorolásából 
választhatunk. (3.ábra)

Ha előre ismerjük az ütemezést (mikor, melyik 
verziót adják ki), akkor ezt a listát előre kitölt-
hetjük. Ha az aktuális tesztelésre átadott verzi-
ók csak menet közben derülnek ki, akkor ezt a 
listát állandóan karban kell tartani.

Tesztesetek

A Testing/Test Cases menüpontból érhető el a 
tesztesetek listája. A tesztesetek is hierarchiá-

ba szervezhetőek, de ellentétben a követelmé-

nyekkel, itt a hierarchiát mappákkal lehet meg-

oldani. Bár technikailag lehet több tesztesetnek 
is ugyanaz a neve, de célszerű valamilyen kon-

venciót felállítani a névadásra és a tesztesetek 
csoportosítására. (4.ábra)

A tesztesetek lépéseit (az elvárt eredmények-

kel) a tesztesetek nevére kattintva adhatjuk 
meg (Test Steps fülön). A tesztesetekhez és a 
tesztesetek lépéseihez (külön-külön) is lehet ál-
lományt csatolni.

Teszteset-összeállítások

Testing/Test Sets menüpont alól érjük el ezt a 
lehetőséget. Ezek az összeállítások egyrészt 
arra valók, hogy a teszteseteinket a futtatás-

hoz megfelelő sorrendben, csoportosítva ösz-

szeállíthassuk, másrészt a tesztelők munkáját 
is megszervezhetjük így. Smoke teszteseteket, 

regressziós teszteseteket vagy akár napi tesz-

teseteket is csoportba foglalhatunk így. Egy 
tesztösszeállítást többször, több verzióban is le 
lehet futtatni. Minden futás eredményét vissza-

kereshetően eltárolja a rendszer a Testing/Test 
Runs (teszt futtatások) menüpont alatt.

Teszteset végrehajtás, futtatás

Akár egyéni tesztesetet, akár tesztösszeállítást 
vagy annak egy részét is lehet futtatni.

• Egyéni teszteset(ek) futtatása: A teszt eset -
listából kijelöljük a futtatni kívánt teszteseteket, 
majd a Tools/Execute Tests menüponttal indítjuk 
a futtatást.

• Tesztösszeállítás futtatása: Kijelöljük a fut  t atni 
kívánt tesztösszeállításokat, és az Execute me-

nüponttal futtatjuk.
• Rész teszteset össze állítás futtatása: A teszt 

esetfuttatás részletezésénél kijelöljük a futtat ni 
kívánt tesztese teket, és a köz vet len felettük ta -
lál ható Execute tests menüponttal futtatjuk azokat.

A futtatás első lépése, hogy meg kell adnunk a ver-
ziót. Ezután a futtatásra kijelölt teszteseteket látjuk 
bal oldalt, a képernyő közepén az aktuális teszteset 
aktuális lépését, amit végre kell hajtani. Minden lé-

pésnél jelölhetjük, hogy sikeres volt-e (Passed), nem 
volt sikeres (Failed, Blocked, Caution). Ha félbehagy-

juk a futtatást, de később folytatnánk, akkor a Pause 
lenyomásával a My Page oldalon megjelenik feladat-
ként a futtatás folytatása. A Finish gombbal tudjuk be-

fejezni az adott futtatást, ekkor ennek az eredménye 
mentődik a Test Runs-ok közé.

Akármelyik lépésnél, ha bejegyzést szeretnénk 
rögzíteni (például hiba esetén hibát), akkor ki 
kell töltenünk az Actual Result és a Name me-

zőket, majd a Passed, Failed, Blocked, Caution 
gombok közül a megfelelőt le kell nyomni. Ha 
nem töltjük ki a Name mezőt, akkor az Actual 
Result elmentődik a futtatási lépéshez, de nem 
lesz belőle bejegyzés.

Nagy hátrány, hogy nincs lehetőség már meg-

lévő hibához kapcsolni a futtatási lépést. Any-

nyit tudunk csak tenni, hogy a megfelelő hi-
bához kötjük a megfelelő teszteset lépését. 
(Erre azért lehet szükség, hogy amikor újra 
ellenőrizzük a hibát, újra lefuttassuk a teszt-
esetet is.)

Tesztfuttatások eredményei

A tesztfuttatások eredményeit (ki, mikor, melyik 
tesztösszeállításban, melyik tesztesetet, melyik 
verzión, milyen eredménnyel futtatta) láthatjuk 
listás nézetben (Testing/Test Runs). Egyrészt a 
napi munka menetét, másrészt azt is leszűrhet-
jük, hogy egy adott teszteset mikor, hányszor, 
milyen eredménnyel lett futtatva.

Hibakezelés

A hiba lényegében egy bejegyzéstípus 
(bug). A bejegyzéseket a SpiraTest Incident-
nek nevezi. Mivel magunk hozhatunk létre 
bejegyzéstípusokat, ezért bármilyen bejegy-

zést tudunk kezelni (például: hiba, változtatási 
kérelem, kérdés, feladat, teszteset hiba, do-

kumentum hiba). A bejegyzéseket a Tracking/
Incidents menüpont alól tudjuk kezelni. A be-

jegyzések (hibák) listáját ugyanúgy kell kezel-
ni, mint ahogy azt a követelményeknél vagy a 
teszteseteknél láttuk. (5. ábra)

A bejegyzések kezelésénél a vezérlőelem 
a státusz és bejegyzés típushoz állított 
workflow. Amikor megnyitunk egy hibát, akkor 
attól függően, hogy milyen jogokkal rendelke-

zünk és jelenleg milyen állapotban van a hiba, 
a SpiraTest egy bal oldalt megjelenő plusz 
menüben felkínálja a számunkra elérhető álla-

pot-átmeneteket. A bejegyzéskezelés logikája 
(bármilyen bejegyzéstípusnál) az, hogy kivá-

lasztjuk a megfelelő átmenetet, kitöltjük a kö-

telező mezőket, majd megnyomjuk a mentést 

(Save). Ennek a logikának a sorrendjén nem 
lehet változtatni. Fontos, hogy ezt tudatosít-
suk a programot használókkal.

Állományt csatolni csak meglévő hibához le-

het, ezért új hiba esetén előbb el kell menteni 
a hibát és csak utána tudunk képet vagy egyéb 
állományt csatolni. A hibákat is lehet egymás-

hoz kötni, ami szintén oda-vissza kötést ered-

ményez. Bejegyzéshez lehet még követelményt 
vagy teszteset lépést is hozzárendelni.

Riportok

A Reporting menüből egy olyan oldalra jutunk, 
ahol többféle grafikonon látványosan megnézhe-

tő a projektek állapota, illetve az időbeni alaku-

lása. A grafikonok paraméterezhetőek. Megha-

tározhatjuk az időintervallumokat, szűkíthetünk 
bejegyzéstípusra, vagy meghatározhatjuk, hogy 
mit akarunk látni az adott tengelyen. (6.ábra)

Bal oldalt a szöveges, táblázatos riportok 
összeállítására van lehetőségünk. Nagyon 
hasznos riport a Test Case Traceability, ami 
meghatározza, hogy melyik teszteset melyik 
tesztösszeállításban szerepel. (Ez újonnan ke-

rült a 3.1-es verzióba, idáig ez nagyon hiány-

zott.) A Summary riportok lényegében szimpla 
felsorolások a szűrőfeltételeknek megfelelően. 
A Detailed riportok egy-egy elemhez meg tud-

ják mutatni a hozzákötött más elemeket is.

Amit itt nem találunk meg, azt még érdemes 
megnézni a Project Home oldalon (például: 
hibákra szűrt státusz-prioritás kimutatás). 
Mindkét helyen még található egy Add Items 
menüpont is, amivel több kimutatást is bekap-

csolhatunk. Ha végképpen nem találunk ked-

vünkre való kimutatást, grafikont, akkor azt 
tanácsolom, hogy készítsünk Excelben meg-

felelő riportot, és ott hozzunk létre magunk-

nak tetszőleges kimutatást vagy grafikont.

4. ábra

5. ábra

Job description
On behalf of our 

multinational partner, we 
are looking for candidates to 

the position of

TEST ENGINEER

Tasks:

– Collaborate with & support 
colleagues in improving test 
process & standards

– Follow plans, schedules & 
direction in undertaking test 
analysis, test design, test 
exe cution & evaluation tasks 
- in a prioritised, controlled 
manner

– Log defects & issues found 
during the test process & 
life-cycle + Support defect 
repair and retest

– Create, maintain, confi gu -
ration manage & protect 
testware (scripts, data, etc)

Requirements

– ISEB/ISTQB Foundation 
Certificate in Software 
Testing

– Excellent standard of 
spoken & written English

– 3+ years background in 
software testing

– System test &/or integration 
test experience

Other notes

If you would like to apply 
for this job, please send us 
your curriculum vitae both in 
Hungarian and English with 
the reference number in the 
subject of your application to 
it@grafton.hu. 
If you have had an interview 
at Grafton Recruitment 
already, please contact your 
consultant directly (ideally 
via e-mail). 
For more job opportunities 
visit www.grafton.hu/it/

ÁLLÁSHIRDETÉS

Szoftvertesztelésre 
szakosodott személyzeti 
tanácsadó, a TesterJob 
megbízói számára mun-

katársat keres 

TESZTELŐ 
pozícióba, 

budapesti munkavég-
zéssel.  

Feladat: 
– Tesztesetek tervezése, 
létrehozása, önálló kivite-
lezése és adminisztrációja 
– Bejövő hibajelentések 

esetén hibaelhárítás (hiba-
elemzés, hibajavítás, stb.) 
– Folyamatos kommuniká-
ció kollégákkal, csoportve-
zetőkkel és az ügyfelekkel 
– Részvétel olyan karban-
tartó tevékenységekben, 
mint a hibajegyek kezelé-
se, problémamegoldás

Elvárások:
– Felsőfokú szakirányú 

végzettség 
– Legalább 2-3 év teszte-
lési vagy egyéb informati-

kai tapasztalat 
– Aktív, középfokú német 

ÉS angol nyelvismeret 
szóban és írásban 

– Terhelhetőség, magas 
problémamegoldó, csa-

patjátékos attitűd

Előny: 
– SAP BW, BI, ABAP 

ismeretek 
–SQL ismeret 

– Nemzetközi projekt-
ben, külföldön szerzett 

tapasztalat 
 

Amit kínálunk: 
–Versenyképes jövede-
lem és juttatási csomag 
–Ergonómikus, modern 

munkakörnyezet az 
Infoparkban 

– Folyamatos fejlődés le-
hetősége az informatika 
és a nyelvek területén. 

– Karrier lehetőség 
– Multinacionális 

környezet: részvétel a 
T-Systems nemzetközi 

projektjeiben
 

Jelentkezés:
Állásajánlatainkat meg-
találja és közvetlenül 
jelentkezhet hirdetése-
inkre www.testerjob.hu 
oldalon.

ÁLLÁSHIRDETÉS

TESZTESZKÖZ
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Integráció

A SpiraTest nagyszerűen együttműködik au-

tomatikus teszteszközökkel, unit teszteszkö-

zökkel, külső hibakezelőkkel, követelményke-

zelő eszközökkel. Felvehetünk automatikus 
teszteseteket, amik a már megírt automatikus 
scripteket futtatják. Az automatikus eszköztől 
érkező eredményt megfelelően regisztrálja. 
A unit tesztek is elindíthatóak a programból 
gombnyomásra, és ezek eredményét is képes 
feldolgozni. Van lehetőség külső hibakezelővel 
szinkronizációt kialakítani, így nem kell lemon-

dani a már bevezetett hibakezelőről és a teszte-

lést támogató lehetőségekről sem. Megoldható 
külső adatforrásokból (adatbázis, CSV, XLS, 
Doc) importálás.

Minden integrációs megoldáshoz külön plug-in 
telepítésére van szükség. Ezek a kiegészítők 

ingyenesen elérhető-

ek az Inflectra olda-

láról. Minden kiegé-

szítőhöz megfelelő 
leírások is rendelke-

zésre állnak PDF 
formátumban. (A cikk 
írásakor körülbelül 
40 kiegészítő volt el-
érhető.)

Összefoglaló

Régóta használok 
SpiraTest-et külön-

böző projekteken. 
Az alacsony áráért 
cserébe kapunk egy, 
a tesztelés mene-

dzselésére jól hasz-

nálható rendszert. 
A tapasztalatom az, 
hogy a zavaró dolgo-

kat verzióról verzióra 
fokozatosan meg-

szüntetik. Ha valaki 
tesztmenedzsment 
eszközben gondol-
kodik, mindenképpen 
ajánlom megnézni 
a SpiraTest-et, hogy 
megfelel-e az igé-

nyeknek.

A SpiraTest nagy test-
vére a SpiraTeam, 
ami nem sokkal drá-

gább, viszont a teljes 
SpiraTest és projektmenedzsment eszköztár is 
található benne (például taskkezelés, kódkeze-

lés, stb.). Akinek komplex megoldás kell pro-

jektvezetéshez, azoknak érdemes egy pillan-

tást vetni erre az eszközre is.

Nagy előnye a nagyobb versenytársakhoz ké-

pest  (az árán kívül) az integrálhatósága és az 
együttműködése más teszteléshez köthető esz-

közökkel.

Szerző: Szőke Ármin

2000-ben szereztem 
meg tanári diplomá-

mat matematika-szá-

mítástechnika szakon. 
2006-ig tanárként 
dol goztam. Az Avon 
Cosmeticsben kezd-

tem teszteléssel fog-

lalkozni, később ban ki 
és telekommuni kációs 
projektekben vettem 
részt senior tesztelő-

ként, majd tesztveze-

tőként. Tanács adóként 
oktatás, tesztelési fo-

lyamat kialakítás, tesz-

telési módszertan írás, 
teszteszköz kiválasztás 
és bevezetés volt eddig 
a feladatom.

Szőke Ármin
tanácsadó

6. ábra

TESZTESZKÖZ
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Manapság a mobiltelefonos környezetben futó, 
és PC-s környezetben használt alkalmazások 
nagyon hasonló jellegzetességekkel bírnak. A 
mobiltelefonok és az asztali számítógépek ké-

pességei a futtatható alkalmazások tekinteté-

ben egyre jobban megközelítik egymást. 

A közeljövőben megjelenő négymagos CPU-kkal 
szállított mobilok ugyancsak ezt a trendet erősítik. 
Egyesek szerint az asztali számítógépeket hosz-

szú távon felválthatják a mobil eszközök számára 
készített dokkolók, amik a mai munkaállomások-

hoz hasonló felhasználói élmény elérését teszik 
lehetővé hasonló beviteli és megjelenítő eszkö-

zökkel, mindössze a konfiguráció “lelkét” képező 
eszköz lesz bármikor elmozdítható. További érde-

kes trend, hogy a speciálisan mobil eszközökre 
kifejlesztett egyedi operációs rendszerek és fut-
tató környezetek (Symbian, Java MIDP, a gyártók 
egyedi mobiltelefon platformjai) egyre nagyobb 
teret veszítenek. 

Az egyre népszerűbbé váló operációs rendszer 
megoldások régi ismerősök új köntösbe bújtat-
va: UNIX (Apple iOS, Android) vagy Windows 
(Windows Mobile) gyökerekkel rendelkeznek. 
Érdekes kérdés, hogy a jövő trendjei kinek ked-

veznek? Nem lenne meglepő, ha a Windows 
Mobile alapú megoldások új erőre kapnának, 
mivel mégiscsak ebben a környezetben le-

hetséges legkézenfekvőbben, és a mai irodai 
szoftvereket ismerő felhasználók számára is-

merős módon megoldani a normál irodai felada-

tok integrációját.

Ejtsünk pár szót a különbségekről is a teljes-

ség kedvéért. Míg egy asztali számítógépre 
az alkalmazások (legalábbis jobb esetben egy 
normál vállalati környezetben) nagyrészt kont-
rollált forrásokból származnak, a telepítőkész-

let általában nem az internetről töltődik le. Az 
alkalmazások telepítését a legtöbb felhasználó 
számára korlátozzák. 

Egy mobiltelefonra a felhasználók sok esetben 
tetszőleges alkalmazásokat tölthetnek le ke-

vésbé kontrollált forrásokból (pl. market, vagy 
egy adott szoftver terjesztőjének honlapja). 
Ma már léteznek internetbankolásra, közüzemi 
számlák kiegyenlítésére szolgáló alkalmazá-

sok amellett, hogy a legtöbb okostelefon-fel-
használó nagyrészt közösségi szolgáltatások 
elérésére és játékra szolgáló alkalmazásokat 
futtat.

Miről szól egy okostelefonos 
alkalmazás?

Elmondhatjuk, hogy olyan feladatokhoz szokás 
mobil eszközre fejleszteni egy alkalmazást, 
ha fontos szempont a felhasználók számá-

ra a bárhol bármikor elérhető funkcionalitás, 
esetleg ezzel együtt az adatok folyamatos 
szinkronizációja. Egy megfelelő kamerával ellá-

tott eszköz alkalmas különféle grafikusan kódolt 
információk feldolgozására (pl. BAR-kód, QR-
kód, alfanumerikus adatok, esetleg rendszám). 
Bizonyos esetekben az adatokat az alkalma-

zás lokális tárolójába (adatbázis, fájlrendszer) 
menti, amit csak megbízható, nagy sebességű 
hálózat (pl. céges WIFI) elérhetősége esetén 
szinkronizál a szerverrel. 

Személyes adatokat is kezelő alkalmazások ese-

tén külön szempont kell hogy legyen azok bizal-
masságának megőrzése. Érdekes szempont 
lehet még a következő: mi történik a telefonon tá-

rolt adatokkal, ha azt a felhasználó elveszti, vagy 
ellopják a telefont. Milyen adatok tárolódnak a 
böngésző cache-ben vagy az alkalmazás lokális 
tárolóiban. Mi történik, ha a felhasználó egy nem 
megbízható WIFI-hálózatra csatlakozik? Titkosí-
tott-e a hálózati kommunikáció, ha igen, hogyan 
kezeli az alkalmazás, ha valaki hamis SSL ta-

núsítvánnyal próbál a hálózati kommunikációba 
beékelődni? Szintén érdekes kérdés, hogy az 
alkalmazások mennyire védettek egymástól: 
mi történik, ha egy kíváncsi alkalmazás a többi 
fájlrendszeren (pl. SD kártyán) elmentett, vagy 
a közvetlenül hozzáférhető memóriában épp el-
érhető (RAM) adatokhoz próbál hozzáférni.

Következzen néhány példa a 
lehetséges fenyegetettségekre

A hálózati forgalom analízisével és az adatok 
megváltoztatásával egy támadó bizalmas ada-

tokhoz juthat, és egyébként számára nem enge-

délyezett műveleteket hajthat végre. A lokálisan 
tárolt adatok nem megfelelő kezelése, vagy a 
cache-kezelés hibái szintén bizalmas adatok ki-
szivárgásához vezethet. Mindig érdemes szem 
előtt tartani, hogy amennyiben a futtatható al-
kalmazás letölthető, annak működése reverse 
engineering technikák alkalmazásával teljes 
mértékben megismerhető egy támadó számára 
is. Egy támadó nem csak a kliens oldalon pró-

bálkozhat, például hamis alkalmazásszerver-
hez való kapcsolódásra veheti rá az alkalma-

zást egy saját WIFI access point bevetésével, 
ha nincs megfelelő autentikáció mind a kliens, 
mind a szerver oldalon megvalósítva. Távoli kód 
futtatására ugyanúgy lehetőséget adhat egy 
buffer overflow hibát tartalmazó alkalmazás, 

mint ahogy az asztali  Windows operációs rend-

szerek körében. Egy támadó által összeállított 
alkalmazás a memóriában található adatok kiol-
vasásával is megpróbálhat értékes adatokat (pl. 
jelszavak, egyéb bizalmas adatok) ellopni.

A mobiltelefonos környezetben használt alkal-
mazások alapvetően két kategóriába sorolható-

ak: böngészőben elérhető vagy natív vastag kli-
ens alapú alkalmazások. Különböző operációs 
rendszereken ugyanez a besorolás érvényben 
marad, alapvetően csak a böngészők, illetve a 
natív kódú alkalmazások működésének egyes 
részletei különbözhetnek.

Milyen eszközökre lehet 
szükség?

Az alábbiakban az alkalmazható eszközöket tí-
pusok szerint ismertetjük, részletes tárgyalásuk 
meghaladná a cikk terjedelmét, viszont némi 
Google-használattal mindegyikre találhatnak 
példát az érdeklődők.

A mobil eszközökön futó alkalmazások tesz-

teléséhez használt módszer kiválasztásakor 
érdemes megfontolni, melyik vezet a leghaté-

konyabban eredményre, a vizsgált fenyegetett-
ségeket figyelembe véve.

Az alkalmazható eszközök
és megközelítések
a teljesség igénye nélkül

Statikus analízis

Amennyiben az alkalmazás forráskódja ren-

delkezésre áll, a hagyományos módon keres-

hetjük az alkalmazás gyenge pontjai. Ennek 
külön szakirodalma létezik, és túlmutat a jelen 
cikk tartalmi keretein. Amennyiben a forráskód 
hiányában csak a futtatható kód áll rendelke-

zésre, ugyancsak léteznek eszközök a vissza-

fejtésére. Így kicsit kevésbé „felhasználóbarát” 
módon, de lényegében ugyanúgy lehetőség van 
a statikus analízisre. A visszafejtésre használt 
eszközöket disassemblernek nevezzük, és ope-

rációs rendszer típusonként eltérőek lehetnek. 
Például az Androidos környezetben használt 
Dalvik virtuális gép a Javához hasonló módon, 
speciális byte-kódra fordított alkalmazások fut-
tatását teszi lehetővé.

Emulátor

Lényegében az összes elterjedt mobiltele-

fon operációs rendszerhez elérhető emulátor, 
amivel egy szimulált környezetben futtathatjuk 
a vizsgálni kívánt alkalmazást. Előnye, hogy az 

Mobil alkalmazások 

                        biztonsági tesztelése 

A okostelefonok elter-
jedésével egy hatalmas 
szoftverpiac alakult ki, 
amelyben a PC-s alkal-
mazásokhoz viszonyítva 
még nagyobb biztonsági 
elvárásoknak kell eleget 
tenniük a fejlesztőknek. 
Az alábbi publikációból 
megtudhatjuk, milyen 
biztonsági réseket tartal-
mazhat egy-egy appliká-

ció.

BIZTONSÁG
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Our company is 
looking for 

QA Engineers 
in Szeged.

Your tasks:
– Manual testing of web and 

embedded applications 
built using the latest tech-
nologies

– Implementing and running 
test cases manually (client, 
web site, server, MS SQL 
database)

– Create and maintain 
internal technical do cu -
mentation

– Tackle and solve very hard 
problems with high 
success rate

We have:
– Agile-like, never-boring 

development
– Fast development cycles
– Millions of enthusiastic users
– Regular FedEx days when 

you can implement / fix 
things you find the most 
troubling or interesting

– A great working environment, 
located in the heart of Sze-

ged
– Competitive salaries & 

benefits

We need people who:
– Have at least 2 years of work 

experience in software test-
ing or related environment

– Know software engineering 
processes and 
methodologies

– Experience with issue 
tracking systems

– Have basic Knowledge 
of Internet Technologies 
including web services, web 
applications and networks

– Have a good command of 
written English in a technical 
environment

– Have excellent problem 
solving ability

– Exceptional analytical skills

If you are interested please 
send us your application. 
You can find more details on 
www.testerjob.hu.

ÁLLÁSHIRDETÉS
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alkalmazást korlátozások nélkül vizsgálhatjuk, 
és tetszőleges módon megváltoztathatjuk a mű-

ködést. Általában lehetőség van a hálózati for-
galmat tetszőleges proxy-n keresztül átirányítva 
a hálózati forgalom analízisére. Ugyancsak kor-
látozás nélkül elérhetőek az alkalmazás által tá-

rolt állományok és adatbázisok. Az emulátorban 
viszonylag egyszerűen megoldható az alkalma-

zás dinamikus analízise (pl. remote debugging 
alkalmazásával). Hátránya, hogy az eredmények 
nem teljes mértékben tekinthetőek autentikusnak, 
mert az eredeti környezethez képest lehetnek el-
térések (az emulátor nem képes teljes mértékben 
modellezni az eredeti eszközben megtalálható 
hardver eszközök viselkedését).

Operációs rendszer szintű 
jogosultságok vizsgálata

A mai mobil operációs rendszerek a jogosult-
ságrendszer tekintetében is nagyban hasonlí-
tanak a munkaállomásokon futtatott operációs 
rendszerekéhez. A felhasználó alap esetben 
nem rendelkezik minden jogosultsággal, így az 
általa elérhető funkciók és futtatott alkalmazá-

sok jogosultságai is korlátozottak. Telepítéskor 
ugyan a felhasználóknak külön engedélyezniük 
kell az alkalmazás számára egyes jogosultsá-

gok és rendszererőforrások (pl. fájlrendszer 
útvonalak, hálózati kommunikáció) elérését. 
Némi gyakorlati érzékkel elképzelhetjük, hogy 
ezek a kérdések egyes felhasználók esetében 
különösebb megfontolások nélkül jóváhagyásra 
kerülnek.

Rootolás

Ha egy alkalmazás eredeti környezetében és 
korlátozásoktól mentesen akarunk vizsgálni, 
akkor ezt a leghatékonyabban rootolt környe-

zetben (Android, iOS) lehet megtenni. Ennek 
részleteit itt nem ismertetném, mert operációs 
rendszer és konkrét készüléktípus függő lehet. 
Egy rootolt készüléken gyakorlatilag korlátozá-

sok nélkül megfigyelhetjük és befolyásolhatjuk 
az alkalmazás működését.

Hálózati forgalom analízise

Egy szabványos firmware-rel rendelkező telefon 
esetében is lehetőség van a hálózati forgalom 
analízisére. Néhány feltétel alapján kiválaszt-
ható a használni kívánt eszközök köre. Ilyen 
szempontok a következők: titkosított-e a hálóza-

ti forgalom, milyen titkosítást használ az alkal-
mazás (SSL, tanúsítvány alapú autentikáció). 
Egyes alkalmazásoknál van lehetőség proxy 
megadására a beállítások módosításával, más 
esetekben ez csak egyéb trükkös megoldások 

alkalmazásával lehetséges. Egyes alkalmazá-

sokban a szerver hálózati címe a lefordított kód 
szintjén van meghatározva pl. URL vagy IP-cím 
megadásával. Ilyenkor az alkalmazás IP vagy 
DNS spoofing (cache poisoning) technikák al-
kalmazásával rávehető, hogy az általunk előre 
beállított intercepting proxy (pl. burp) hallgatózó 
portjához csatlakozzon. Amennyiben a kommu-

nikáció SSL-en keresztül történik, a közbeéke-

lődő proxy egy saját szerveroldali certificate-et 
generál, és amennyiben ezt a kliens nem ellen-

őrzi, a forgalom lehallgatható és tetszőlegesen 
megváltoztatható.

Tárolt információk vizsgálata

Az alkalmazások által elmentett információk 
vizsgálata hasznos lehet a működés megérté-

séhez, és érdemes megpróbálni, az adatok mó-

dosításával mennyire befolyásolható az alkal-
mazás működése, illetve mennyire lehetséges 
a felhasználó számára egyébként nem engedé-

lyezett funkciók elérése, és az értékhatárokon 
kívül eső adatok bevitele.

Tesztkörnyezet felállítása

Amennyiben nem csak emulált környezetben 
szeretnénk alkalmazásokat tesztelni, szüksé-

günk van saját tesztkörnyezet kialakítására. Eh-

hez a legegyszerűbben egy WIFI Access Point 
felállításával és a proxizást, illetve a forgalom 
átirányítását elérhetővé tevő routerfunkciókat 
is ellátó számítógép (pl. Linux operációs rend-

szert futtató PC) konfigurálásával juthatunk. 
Adott esetben ezt az összes funkciót egy szá-

mítógép is elláthatja. Egy környezet felállításá-

hoz, és a konkrét eszközök, illetve beállítások 
kiválasztásához sok információt találhatunk az 
interneten.

Mit teszteljünk?

Ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni a kérdést, 
akkor kijelenthetjük, hogy egy okostelefonon 
futó alkalmazás felfogható egy speciális szerver 
alkalmazáshoz készített böngészőnek. A se-

bezhetőségek köre ennek megfelelően ugyan-

azokba a kategóriákba eshet: autentikációval 
(felhasználók azonosításával), autorizációval 
(jogosultságok engedélyezésével), illetve a be-

menő adatok nem megfelelő szűrésével kap-

csolatos problémák. Ezek teszteléséhez renge-

teg hasznos információt találhatunk az OWASP 
(Open Web Application Security Project) által 
elérhetővé tett anyagok között.

Marcell jelenleg a 
Deloitte IT-biztonsági 
csapatának tagja. Több 
mint 5 éves tapaszta-

lattal rendelkezik betö-

rési tesztek és egyéb 
informatikai biztonsági 
vizsgálatok terén. Ta-

nulmányait a szoftver-
fejlesztésre és az in-

formatikai biztonságra 
fókuszálva végezte. 
Tapasztalatokat szer-
zett az alkalmazások 

biztonsági tesztelése, 
a reverse engineering, 
a kriptográfiai algorit-
musok és protokollok 
megvalósítása terén. 
Az előadók névsorában 
rendszeresen megtalál-
hatjuk hazai és külföldi 
hacker konferenciákon.

Major Marcell

Szerző: Major Marcell

BIZTONSÁG
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A Kulcs-Ügyvitel programjukban sikerrel öt-
vözték a webáruházat a meglévő készlet- és 
számla-, valamint a CRM-programjukkal. Meny-
nyi ideig tartott a fejlesztés, és milyen tesztelési 
módszereket alkalmaztak a fejlesztés alatt? 

A fejlesztés összesen négy évig tartott, ebből 
közel másfél év volt az úgynevezett labormun-

ka, amikor az új technikákat próbáltuk, kísér-

leteztük, teszteltük, és igazából két, két és fél 

év volt maga a fejlesztési munka. Ugye ez egy 

szerencsétlen időszak volt, hiszen rengeteg új 
technológia jött ki, amivel mi nem tudtunk gon-

dolkodni a fejlesztés megkezdése előtt; ilyenek-

re gondolok, mint például a mobil eszközök.

A tesztelésnél igyekeztünk minél több tesztesz-

közt használni, de természetesen voltak manu-

ális tesztelések, ahol nagyon fontos volt, hogy a 

felhasználó szemszögéből, a felhasználó ada-

taival is teszteljük a programot.

A magyarországi fejlesztői csapatok közül so-
kan nem fordítanak kellő figyelmet a szoftver-
tesztelésre. Ön mikor ismerte fel ennek a fon-
tosságát?

Az első hiba megjelenésekor. Ez rögtön meg-

jelent néhány nappal a cég alapítása után. Ott 

vettem észre, hogy a fejlesztő számára egy 
apró hiba milyen komoly problémát, bizalom-

vesztést okoz az ügyfélnél, és akkor elhatároz-

tam, hogy a Kulcs-Soft szoftvereket nagyon-na-

gyon jól kell tesztelni.

Mit tett, hogy a cégnél a tesztelés meghatározó 
részévé váljon a fejlesztési folyamatnak?

A legfontosabb, hogy pénzt kell rá költeni. Hiá-

ba akarunk bármit, hogyha arra nem áll rendel-

kezésre anyagi eszköz, akkor nem fog működni 
a tesztelés. Jelentős összeg van elkülönítve a 
tesztelésre, és ezt az összeget valóban arra is 

kell fordítani. Gondolok itt az élőmunkára, tehát 
tesztelő személyre, illetve tesztelési eszközök 
megvásárlására.

Miért érzi fontosnak, hogy a szoftvereiket ala-
pos tesztelés alá vessék?

Az ügyfél, az ügyfél, az ügyfél. Nagyon fontos, 

hogy az ügyfél ne szembesüljön programhibá-

val. A hiba mértékének a sokszorosa amit egy 

programhiba okozhat.

A termékfejlesztések során leginkább milyen 
tesztelési feladatokra koncentrálnak?

Teljes körű tesztelésre koncentrálunk, és na-

gyon fontos, hogy a tesztelő ne csak a funkcio-

nális programhibákat  vegye észre. A tesztelő-

nek muszáj az ügyfél fejével gondolkodni, tehát 

két irányból tesztelünk, egyrészt egy nagyon 

alapos funkcionális programtesztelésről van 
szó, másrészt egy nagyon alapos ügyfélszemlé-

letű tesztelésről. Azokat a működéseket tesztel-
jük, amiket az ügyfél a munkája során elvégez. 

Nagyon fontosnak érzem, hogy ügyfél adataival 

is teszteljünk. Itt jellemzően arról van szó, hogy 
nemcsak leteszteljük a programot, hanem meg-

nézzük, hogy az ügyfél milyen típusú adatokat 

használ, és ezeket hogy kezeli a program.

Mesélne arról, hogy Önöknél milyen módszerrel 
folyik a tesztelés?

A tesztelés még jellemzően kézi módszerrel 
zajlik. A programozó mellett közvetlenül dolgo-

zik a tesztelő is, aki folyamatosan ellenőrzi a 
programozó munkáját. Van egyszer egy meny-

nyiségi tesztelés, majd ezeket a programokat 

ügyféladatokkal teszteljük le. A harmadik rész-

ben pedig a program használhatóságát tesztel-

jük, tehát például az egyik gomb túl közel van-e 

a másikhoz, vagy könnyen át tudok-e ugrani 

mondjuk az ügyfélfelvitelből a számlázásra.

Mekkora csapattal tesztelnek?

Itt nem a létszám a lényeg, hanem az arány. 

Jellemzően két programozóra kell, hogy essen 
egy tesztelő.

Mennyire elfogadott Önöknél az automatizált 
tesztelés?

Törekszünk arra, hogy minél több eszközt alkal-

mazzunk. Elméletben már teljesen elfogadott, 

tehát érezzük, hogy ez lesz az irány, igazából 

az idei évben történik az átállás.

Ha Önökhöz jelentkeznék tesztelőnek, milyen 
elvárásoknak kellene megfelelnem?

Erre egy hosszú kérdőívünk van. Nyilván na-

gyon fontos a monotonitás tűrése, hiszen egy 
tesztelő napi nyolc órában nyomkodja a billen-

tyűzetet. Fontos a logikus gondolkodás, hogy a 
tesztelő megértse a program működését, tud-

jon az ügyfél fejével gondolkodni. Ezek mellett 

nagyon fontos a logikai készség, hogy a teszte-

lő értse, a programozó hogy gondolkodik, hogy 
fejleszt. Természetesen az informatikai képzés 

is meghatározó, az operációsrendszer verziók 

és az adatbáziskezelők ismerete alapfeltétel.

Hogyan látja: mi az, amit javítani lehetne a ter-
mékek tesztelésénél?

Egyértelmű, hogy az automata eszközöknek a 
minél erősebb és hatékonyabb használata.

Milyen napi kihívásokkal kell szembenéznie egy 
tesztelőnek?

A normál munkán kívül, mivel ügyviteli szoftver-

rel foglalkozunk, itt a törvények és törvényvál-

tozások ismerete lényeges. Azon felül, hogy a 

program jól működik, meg kell felelnie a törvé-

nyi előírásoknak is, amik Magyarországon elég 
sűrűn változnak. Például a decemberi-januári 
időszakban bért tesztelünk. A tesztelő bérszak-

értő is egyben, tehát mindenképpen egy külön 
képesség, hogy az ügyviteli jogszabályokat is 

ismerjék a tesztelők, illetve legyen az ügyvitel-
hez legalább egy alapfokú ismeretük.

Mennyire érzi fontosnak a tesztelők továbbkép-
zését?

Nagyon. Egyrészt ügyviteltörvényi szinten fon-

tos, hogy naprakészek legyenek a törvényi vál-

tozások szintjén, gondolok itt az áfa-változás-

ra, a bér folyamatos változására, a kerekítési 

szabályokra - ami ugye az egy és két forintosok 

megszüntetésével és az öt forintra való kerekí-

téssel komoly problémákat tud okozni. A másik 

pedig a szakmai továbbképzés, hogy milyen új 

teszteszközök, szoftverek, módszerek vannak.

Az interjút készítette: Géresi Sándor, Siklósi László

 

Amennyiben kíváncsi vagy, hogy a jövőben mi-
lyen újításokat dob piacra a Kulcs-Soft, vagy 
csak tudni szeretnéd mit gondol az IT-piac jö-
vőjéről Kulcsár Tibor, nézd meg a vele készített 
videó-interjúnkat a www.tesztelesagyakorlatban.hu 
oldalon.

Interjú – Kulcsár Tiborral

A Kulcs-Soft az ügyviteli 

szoftverek piacán régóta 

meghatározó szerepet 

tölt be, mely nemcsak 

érdem, de ugyanakkor 

nagy felelősség is, 
hiszen ezt a pozíciót 

csak jól átgondolt stra-

tégiával lehet megtar-

tani illetve erősíteni. 
Ennek a jól átgondolt 

stratégiának az eredmé-

nye a Kulcs-Ügyvitel is, 

melyről most Kulcsár 
Tibort a Kulcs-Soft ala-

pítóját faggatjuk.

MÓDSZERTAN
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A gimnáziumi érettségi 

után főiskolai diplomát 
szerzett, s rendszer-

szervezőként kama-

toztatta tudását egy 

kisszövetkezetben, mi-

kor elvállalta egy nap-

rakész nyilvántartás 

készítését. Így született 
meg az első készlet-
nyilvántartó program, 

amely annyira sikeres 

lett, hogy egyre több 

megrendelés érkezett, 

nőtt az ügyfelek, a kí-
vánságok listája, széle-

sedett a termékpaletta 

s ez a folyamat vezetett 

a mai, tőzsdén jegyzett 
Kulcs-Soft Számítás-

technika Nyrt. 1989-es 
megalapításához.

Kulcsár Tibor
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A külföldön is újdonságnak számító, hiánypótló 
szoftvertesztelő verseny – hazánkban – hagyo-

mányteremtő szándékkal került megrendezésre 
a ‘hivatásos’ tesztelők körében.

2011. október 15-én kezdődött egy három hóna-

pos, kifejezetten a hibák keresésére koncentrá-

ló versenymaraton a Masterfield Oktatóközpont 
és a versenyt támogató partnerei jóvoltából. Az 
országos szintű tesztelői szakmai találkozón 
azokat keresték, akik éreztek magukban elég 
erőt egy szoftvertesztelői versenyen való meg-

mérettetéshez. A sorozat 2012. január 27-én 
zárult az élő döntővel, amely a magyarországi 
IT-szektorban első ízben került megrendezésre.

A kezdeményezés egy rangsort szeretne felál-
lítani a szakemberek tudása, képessége alap-

ján, mivel a szoftvertesztelés a fejlesztéstől és 
programozástól eltérő képességeket és beállí-
tottságot igényel. 

A versenyen nem volt nevezési díj, bárki részt 
vehetett rajta. Az érdeklődök a verseny honlap-

ján tudtak jelentkezni, de már a sikeres jelent-
kezéshez is egy beugró feladatot kellett meg-

oldaniuk, aminek a minimális szoftvertesztelési 

ismeretekkel sem rendelkezők kiszűrése volt 
a célja. A verseny heti rendszerességű online 
feladatok fordulóival folytatódott a verseny hon-

lapján. Az online fordulók egy kitalált cég kör-
nyezetébe lettek elhelyezve, visszatérő szerep-

lőkkel, gyakran a feladat lényege is csak hozzá 
kapcsolódó e-mailváltásokból volt meghatároz-

ható.

Az 1. online forduló egy elhanyagolt, de fontos 
technikával foglalkozott, a statikus teszteléssel. 
A versenyzőknek egy valós specifikációban 
kellett megkeresniük a hibás, ellentmondásos 
vagy nem egyértelmű részeket, valamint rámu-

tatni a hiányos vagy éppen felesleges pontokra. 
A feladat komoly kihívást jelentett a verseny-

zőknek, hiszen kevesen vesznek részt ilyen jel-
legű munkákban ténylegesen.

A 2. online fordulóban szintén a statikus 
tesztelés technikáját kellett használni, ezúttal 
kódelemzésre. Egy pár soros kódrészletben 
kellett megkeresni a klasszikus programozói 
hibákat: inicializálatlan vagy deklarálatlan vál-
tozó, felesleges értékadás, halott kód, túl korai 
memóriafelszabadítás, memóriafoglalási prob-

léma stb. A nyelv szándékosan fiktív volt, hogy 

ne legyenek előnyben azok, akik esetleg pont 
a feladat kiadott programnyelvéhez értenek, és 
ne lehessen egyszerűen bemásolni egy fordító-

ba. A versenyzők közül sokan hibátlanul megol-
dották ezt a feladatot, vagyis bizonyára rendel-
keztek fejlesztői háttérrel.

A 3. online fordulóban egy böngészős átuta-

lási űrlapot kellett tesztelni. Itt az volt a feladata 
a versenyzőknek, hogy alapos teszteléssel az 
alkalmazás által visszaadott összes lehetsé-

ges hibaüzenetet gyűjtsék össze.

A 4. feladat ismét egy űrlap tesztelése volt, ez-

úttal egy kicsit bonyolultabb, utasbiztosítások-

kal kapcsolatos felületen kellett hibákat keres-

ni. Az alkalmazáshoz nem volt specifikáció, így 
felderítő teszt segítségével lehetett a legjobb 
eredményt elérni.

Az 5. online fordulónál egy fájlfeldolgozó al-
kalmazásban kellett hibákat keresni. Adott volt 
egy részletes specifikáció a feldolgozandó fájl 
formátumáról, amely alapján minta, hibás ada-

tokat tartalmazó állományokat kellett készíteni. 
A feldolgozóban szándékosan elrejtett hibákat 
nem volt nehéz megtalálni, azonban az összes 
hiba kiderítése komoly, szisztematikus munkát 
igényelt a versenyzőktől.

A 6. feladatban teljesen más téma került elő-

térbe, a hibajelentés készítése. Alapvető elvá-

rás minden tesztelővel szemben, hogy jó minő-

ségű, vagyis teljes, tömör, pontos hibajegyeket 
készítsen. Egy e-mailváltás alapján körvonala-

zódó hibához kellett incidensjelentést készíte-

ni, mégpedig úgy, hogy minden lényeges infor-
mációt tartalmazzon. Ennél a feladatnál is nagy 
előnyt jelentett a gyakorlati tapasztalat.

A 7. feladat egy weboldal egyszerű, terheléses 
tesztjének készítését várta el a versenyzőktől. 
Ez egy nehéz és speciális témakör, ezért olyan 
feladatkiírás készült, amelyhez várhatóan azok 
a résztvevők is hozzá tudnak kezdeni, akik ez-

zel még nem foglalkoztak. Az automatizálási 
feladat mellett készíteni kellett egy jegyzőköny-

vet is az elvégzett tesztről.

A 8. feladat ismét az automatizálás témakörét 
vette elő, de ezúttal egy felhasználói felületet 
kellett kombinációs teszttel végignézni. Hason-

lóan a 7. feladathoz, itt is bármilyen automati-
záló eszközt használhattak a versenyzők. 

A 9. feladatban új feladattípus jelent meg, itt 
biztonsági tesztet kellett elvégezni. Egy alkal-
mazás biztonsági hiányosságait kellett felde-

ríteni. Főleg egyszerűbb problémák kerültek 

elhelyezésre, mint jelszókezelés, bizalmas 
technikai információk megjelenítése, de né-

hány összetettebb hiányosság is bekerült, mint 
pl. SQL injection. A versenyzők nagyon jó ered-

ményeket értek el ennek a feladatnak a megol-
dásában is.

Az 10. online feladatban a versenyzőknek 
változatos területeken kellett bizonyítaniuk jár-
tasságukat. Telepítés, tesztkörnyezet-felállítás 
mellett a kliens-szerver architektúrák tesztelé-

se is a kiírás része volt. Egy egyszerű vastag-

kliens alkalmazást kellett tesztelni, ahol a hi-
bák gyakran csak úgy voltak kideríthetők, hogy 
adatbázisban kellett ellenőrizni a rekordokat.

Az online fordulók lezárulta után a 20 legjob-

ban teljesítő versenyző a végső, élő döntőbe 
jutott.  nnAz élő verseny 3 órás időtartamú volt. 
Az online fordulókon azért is érdemes volt mi-
nél jobb helyezést elérni, mert az előkelőbb 
helyen végzettek extra versenyidőt kaptak az 
élő versenyre. Ennek alapján a döntőbe jutott 
versenyzők percenkénti késleltetéssel kezdhet-
ték meg az összecsapást. Az élő döntő során 4 
összefüggő feladatot kellett megoldaniuk a ver-
senyzőknek. Az 1. feladatban egy specifikációt 
kellet kijavítani, a 2. feladatban pedig teszte-

seteket terveztek. A 3. feladat a már kijavított 
specifikáció alapján történő manuális tesztelés 
volt a versenyzők számára ismeretlen, de valós 
alkalmazáson. A 4. feladatban ugyanezen az 
alkalmazáson kellett felderítő tesztet végezni 
egy specifikáció nélküli részen.

A szakmai értékelés, eredményhirdetés és 
díjátadás során még számos program kap-

csolódott a rendezvényhez, amelynek során 
a versenysorozat ötletgazdájának (Gyúri Atti-
la) előadásában sorra vették az online fordu-

lók és az élő döntő feladatait, illetve részletes 
megoldásait. Az esemény presztízs értékű 
helyezései mellett a szervező (Masterfield Ok-

tatóközpont) tanfolyamkuponjait, a főtámogató 
(Profession, Technet.hu) által felajánlott pénz-

nyereményeket, a szakmai partner (Mortoff) 
értékes szoftvernyereményeit, a média partner 
(ComputerWorld, Tesztelés a gyakorlatban) 
előfizetéseit lehetett megnyerni.

Sikeres volt az első 
       magyarországi tesztelői verseny  

Bízunk benne, hogy a 
nemrég lezajlott szoft-
vertesztelői versenynek 
lesz folytatása. A hagyo-

mányteremtő szándékkal 
útjára indított rendezvény 
döntőjét élőben figyel-
hettük végig. Nézzük át 
milyen feladatokat kellett 
megoldaniuk a döntőbe 
jutott versenyzőknek.

A Masterfield Oktató-

központ az elmúlt évek 
során meghatározó 
szereplője lett a ma-

gyarországi informati-
kai felnőttképzésnek. 
Kedvező árú, ugyanak-

kor magas színvonalú, 
gyakorlati tudást nyújtó 
oktatásai mind cégek, 
mind magánszemélyek 
számára sikeresnek bi-
zonyultak. A képzések 
listája folyamatosan 
bővítésre kerül, gyor-
san alkalmazkodva az 
új trendekhez az infor-
matikában.

Masterfield
Oktatóközpont

RENDEZVÉNY
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www.masterfield.hu



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
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Miért nem elég az ellenőrzés?

www.tesztelesagyakorlatban.hu

Kizárólag szoftvertesztelésről szóló cikkek
Negyedévente olvashatod

Gyakorlati tapasztalatok
Új trendek, módszerek

Szakmai ismeretek


