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7 évvel ezelőtt egy újfajta teszttervezési módszert próbáltam ki. A lényege az volt, hogy alap
tesztlépésekből, építőkövekből gyártottunk bonyolultabb teszteseteket. Ha pl. egy menüpont
vagy mező elnevezése megváltozott, akkor
elég volt csak az építőkövet módosítani, és az
kiterjedt az összes olyan tesztesetre, amely
tartalmazta azt az elemet.
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A múlt héten ismét szembetaláltam magam
a módszerrel. Nem teljesen az volt, hanem
egy kicsit továbbfejlesztett változata. Amikor
meghallgattam a technikát, előjöttek a módszerrel kapcsolatos pozitív és negatív emlékeim.
Majd azon gondolkodtam, hogy eltelt 7 év, és
miért pont ugyanazok a kérdések merülnek
fel bennem, mint egykor.
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Minden kedves Olvasónknak
békés, boldog ünnepeket kívánok!

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

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

Jennifer Lent

Multisoft Kft.

Integrált mobilalkalmazások - Hét tesztelési kihívás

Interjú Major Tiborral és Pál Zsolttal

Az okostelefonok megjelenésével hódító útjára indultak a mobilalkalmazások.
Kezdetben egyszerű, majd egyre bonyolultabb alkalmazások készültek. A bonyolultság, összetettség mindig is kihívások elé állítja a tesztcsapatot. Nincs
ez másképp a mobilalkalmazások területén sem.

A MobileNAV alkalmazás segítségével a Microsoft Dynamics NAV integrált vállalatirányítási rendszere már mobil eszközökön is elérhető. Azon cégeknek lehet
ez érdekes, ahol az irodán kívül dolgozó értékesítő és szervizes kollégáknak is
szeretnék biztosítani az online vagy offline távoli munkavégzést. A termék fejlesztésével és tesztelésével kapcsolatban Major Tibort és Pál Zsoltot kérdeztük.

8 Módszertan
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26 Módszertan

Rex Black

Kukla László

Hogyan válasszunk tesztelői eszközöket?

Release: az utolsó kritikus állomás

Nagy dilemma lehet, hogy milyen teszteszközt válasszon a csapat. Néha magának a potenciális eszközöknek a felkutatása is problémás, nemhogy az a bizonyos egy kiválasztása. Szükségünk van egyáltalán eszközre? Érdemes bevezetni? Milyen megtérülést remélhetünk? Nem árt a bevezetés előtt számolnunk
egy kicsit.

Mikor dőlhetünk hátra és élvezhetjük a megérdemelt munka gyümölcsét? Talán akkor, ha az alkalmazásunk adott verzióját kitettük az éles környezetbe?
Talán. Nem árt azért meggyőződni arról, hogy ami a fejlesztőitesztelői környezetekben jól működött, az az élesen is rendben megy. Úgy néz ki, vár még
ránk egy utolsó ellenőrzés.

12 Humán erőforrás

30 Módszertan

Tóth Zsigmond

Tóth Árpád

Kiből lehet jó tesztelő?

(Branch || Decision)?

Ahány interjúztató, annyi féle vélemény születik egyegy jelöltről. Néhányan szakmai
szemmel nézik a jelentkezőket, mások az emberi képességeket figyelik. Az ideális
jelölt természetesen minden szempontból megfelelő a pozícióra. De valljuk be őszintén, nagyon nehéz ideális jelöltet találni. Lássuk, milyen képességekkel is kell bírnia!

Elágazás lefedettség: A tesztkészlet által meghívott elágazások százalékos aránya. 100% elágazás lefedettség 100% döntési lefedettséget és 100% utasítás lefedettséget jelent. || Döntési lefedettség: A tesztkészlet végrehajtása során a döntési eredmények meghívásának százalékos végrehajtási aránya. 100% döntési
lefedettség 100% elágazás lefedettséget és 100% utasítás lefedettséget jelent.

16 Módszertan

32 Eszközök

Parimala Hariprasad

Michael Bolton

Captcha és a felhasználók

Ragadós helyzet

Tegye fel az a kezét, aki szereti a captchákat! Ha viszonylag sűrűn használsz/használtál olyan funkciót, amelyet captcha védett, akkor biztos vagyok benne, hogy nem
jelentkeztél. Nem kényelmes minden percben rosszul látható jeleket bogarászni a
képernyőn. Ám ha helyesen használjuk a captchát, jó szolgálatot is tehet nekünk.

A tesztelői szakma néha elájul a fejlett és költséges eszközöktől, melyek célja a menedzserek segítése lenne, hogy naprakészek legyenek. Ám sokszor szükségtelen
ilyen nagy tudású eszközök használata. Michael Bolton bemutatja, ahogy Paul Holland senior tesztmenedzser kis költségű eszközöket használva közelíti meg a problémát, és illusztrálja a tesztelési eljárást.

36 Rendezvény

18 Módszertan
Pongrácz János

Colabs

Tesztelési folyamat fejlődése, állomásai

Startup Weekend Budapest 2012

Nap mint nap találkozunk olyan cégekkel, akik alkalmazásokat fejlesztenek. Mindenhol hasonló problémák merülnek fel, melyek megoldása nagyban függ a tesztcsapat
fejlettségétől. A tesztelésre jellemző tulajdonságok (létszám, módszer, eszköz) szerint különböző fejlettségi szinteket állíthatunk fel. A Te csapatod melyik szinten van?
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A Global Startup Battle során több, mint 1000 frissen indult startup csapott öszsze egy hétvége alatt a végső győzelemért. A verseny különlegessége, hogy
nem kész startupok indultak, hanem vállalkozó kedvű fejlesztők, designerek és
üzletemberek egymástól függetlenül jelentkezve a helyi eseményeken formáltak csapatokat, és 54 óra alatt hozták létre termékük első verzióját, valamint
vallálkozásuk alapjait.

www.tesztelesagyakorlatban.hu
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részei”  mondta Rommel. Az egészségügyben például nem ritka a páciensenként eltérő
alkalmazás. Az általuk begyűjtött adatok folyamatosan feltöltődnek egy vezeték nélküli
hálózaton a kórház fő rendszerébe. Ez sebezhetővé teszi az adatokat vezeték nélküli támadásokkal szemben. (http://searchsecurity.
tec ht ar get .c om / feature /A  list of w irele s s 
networkattacks)
„Robosztus tesztelési eljárásokat kell alkalmazni ezen veszélyek kiszűrésére  tette hozzá , a forráskód elemzésére (http://
searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/
sourcecodeanalysis) és a penetrációs tesztelésre (http://searchsoftwarequality.techtarget.
com/definition/penetrationtesting)”  két biztonsági tesztelési technikára utalva.

Az integrált mobilalkalmazások gyakran kijátszhatóak
hardware szinten

Ebben a cikkben szakértők fognak hét kihívást felvázolni az integrált mobilalkalmazások
tesztelését illetően.

„A forráskódelemzés és penetrációs tesztelés
a legjobban bevált gyakorlat minden alkalmazás esetén. De az integrált mobilalkalmazások további biztonsági problémákat hozhatnak elő, ha az alkalmazás hardwareszintű
kommunikációt végez.”  mondta Rommel. Ez
gyakori olyan alkalmazásoknál, mint a kórházi
képalkotó alkalmazások, melyek a gyorsabb
feldolgozás érdekében végeznek ilyen kommunikációt. „Minden egyes hardwarearchitektúrában akadnak kis figyelmetlenségek,
feltételezések melyeket ki lehet használni.”

Számos eszköz, processzor
és operációs rendszer
létezik

Az integrált mobilalkalmazások gyakran esnek megfelelőségi ellenőrzés alá

Az első dolog, amivel a mobilalkalmazás
tesztelők szembesülnek, az a különböző platformok széles felhozatala. „Számításba kell
venni az összes gépet, processzort és operációs rendszert” – mondta Rommel. Számos
integrált mobilalkalmazás még mindig tradicionális valós idejű operációs rendszeren fut,
és ez kombinációk teljes hadát jelenti. „Így
nehezebb meghatározni, hogy mit is kell tesztelni” – tette hozzá.

Irányított iparágakban az integrált mobilalkalmazások közhelyek. Például az orvosi eszközöknek meg kell felelniük az FDA (Food and
Drug Administration) követelményeknek, és
még az egészségbiztosítás hordozhatóságát
és elszámoltathatóságát előíró törvénynek is,
mely sok más mellett kiköti azt is, hogy a páciens adatait bizalmasan kell kezelni. Biztosítani kell az adat biztonságát, és be kell mutatni
a védelem módját is.

Integrált mobilalkalmazások
vezeték nélküli adatátvitele

Az integrált mobilalkalmazásokkal dolgozó minőségbiztosítási szakértőknek
saját teszteket kell írni

Integrált mobilalkalmazások –
Hét tesztelési kihívás
Az okostelefonok meg
jelenésével hódító útjára
indultak a mobilalkalma
zások. Kezdetben egy
szerű, majd egyre bo
nyolultabb alkalmazások
készültek. A bonyolult
ság, összetettség mindig
is kihívások elé állítja a
tesztcsapatot. Nincs ez
másképp a mobilalkalma
zások területén sem.

Az integrált mobilalkalmazások sokkal sebezhetőbbek támadásokkal, és nehezebben tesztelhetőek, mint a legtöbb mobilalkalmazás.
Széles körben használatban vannak olyan
szabályozott területeken, mint az egészségügy és a gazdaság, ahol az adatvesztés igen
kockázatos. Tovább növeli a kockázatot, hogy
ezen alkalmazások többsége nehezen befogható WiFi hálózatokon való bizalmas adatok
folyamatos továbbítására van tervezve. Ez
könnyű célponttá teszi őket képzett támadók
számára, akik az ilyen privát információkat figyelik, és megbízható biztonsági szakértőket
is igényel, akik egyedi teszteket írva biztosítják az információ biztonságát.
Mivel az integrált mobilalkalmazások iparágspecifikusan vannak megtervezve, az alkalmazásfejlesztőknek a területet jól ismerő
tesztelőcsoportokra van szükségük a kód
felülvizsgálatához. „Számos tényezőt figyelembe kell venni”  mondta Chris Rommel a
VDC Research Group Inc. alelnöke. Már az is
kellő kihívás, hogy ezek az alkalmazások azt
tegyék, amit elvárnak tőlük. „Ennek tetejében
még az adatokat is meg kell védeni, és vissza
kell verni a támadásokat.”
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A nagyobbik akadály a környezet megértése,
melyben az alkalmazás fejlesztve lesz. „A
múltban az integrált mobilalkalmazások önálló eszközként működtek. Ám manapság ezek
az eszközök gyakorta egy nagyobb egész

www.tesztelesagyakorlatban.hu

Klockwork Inc. vezető technológiai tisztje, akik
forráskódelemzéssel és egyéb fejlesztői eszközök árusításával foglalkoznak.
„De integrált mobilalkalmazások esetén ideális esetben a tesztelőknek van egy fejlesztési
alapjuk”  tette hozzá. „Integrált alkalmazásokkal, ahol a saját fejlesztésű keretrendszerek közhelyek, nem fogunk lekapni a polcról
automatizált teszteszközöket.”
„Némi segítséget nyújt ilyen esetekben a szimulációs rendszer, melyet a platform fejlesztője biztosít az integrált rendszerekhez”  tette
hozzá Wayne Ariola, a Parasoft Corp. stratégiai alelnöke, amely cég tesztszoftvereket forgalmaz. „A szimulátorok számos elektronikai
feladatot elvégeznek, melyekkel a szoftveres
emberek nem törődnek. És még azt is szimulálják, hogy miként kapcsolódik a szoftver a
hardwarehez, mely információk alapján már
megírható néhány teszt” – tette hozzá.

Az integrált alkalmazások
kódját az adott terület
szakértőinek kell ellenőriznie
„Azon kívül, hogy saját teszteket kell írni,
feltétlenül szükséges a kódot az adott iparág szakértőivel funkcionálisan ellenőriztetni”
 mondta Fisher. „Biztosra kell menni, hogy
az integrált alkalmazás azt teszi, amit tennie
kell.” A kód ellenőrzése egy manuális, időigényes folyamat, mely felett nem lehet átsiklani.
„Az eszközök ellenőrizhetik az algoritmusokat. De nem helyettesíthetik a kód ellenőrzését”  tette hozzá. „Ki kell deríteni, hogy ez az
alkalmazás hibákat produkále, vagy megfelelően működik!”

Az integrált alkalmazások
magas elvárásokat támasztanak a fejlesztőkkel és
tesztelőkkel szemben

Jennifer Lent
Jennifer Lent több
éve dolgozik szakúj
ságíróként,
jelentős
publikációkkal a háta
mögött a szoftvertesz
telés
témakörében.
Legutóbb a Software
Development
Times
vezető szerkesztője
ként az iparág legje
lentősebb
területeit
érintő kérdésekkel fog
lalkozott, de szerepet
vállalt a PC Magazine,
PC
Week
(most
eWeek), DejaNews és
a Mainspring Commu
nications szerkeszté
sében is. Ezen túl
menően
Jennifer
hozzájárult számos ki
advány és weboldal si
keréhez, melyek közé
sorolható a CNET,
ComputerWorld, Inc.
Technology,
Inves
tor’s Business Dai
ly, Monster.com és
a VARBusiness. Je
lenleg a TechTarget
csapatát erősíti, cikkei
megtalálhatók a search
SoftwareQuality.com ol
dalon.

Egy integrált alkalmazás fejlesztése során a
szakértő fejlesztőknek felelősséget kell vállalniuk, hogy az ellenőrzött kód az eszköz teljes
élettartama alatt működni fog. „Ez egy sokkal
felelősségteljesebb pozíció, mint korábban
volt”  tette hozzá Fisher.

„Ha egy általános szoftvert tesztelünk PCn, számtalan előre megírt, automatizált tesztelőkörnyezet
áll rendelkezésre”  mondta Gwyn Fisher, a
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MÓDSZERTAN
más formában van jelen, mint például a feladatok folyamatosságát elősegítő vagy az ismétlődő munkát
redukáló eljárás, melyek ha jobban megnézzük, az
iménti felsorolás első és utolsó pontjai. A megtérülési kimutatás meglétét követően már kiválasztható
az eszköz is.
Az internetet böngészve könnyedén találhatunk
alkalmasnak ígérkező programokat. Mielőtt hozzákezdene a kereséshez, érdemes mérlegelni a tényt,
hogy hosszabb időre választunk programot – feltéve, hogy működik – és valószínűleg nagy összegeket fogunk rááldozni. Éppen ezért azt javaslom,
hogy az eszközválasztást egy speciális projektként
kezelje. Hozzon létre egy csoportot az eszköz kiválasztására. Vegye figyelembe a követelményeket,
megszorításokat és a korlátokat. Állítson össze egy
listát a lehetséges eszközökről. Ha nem talál egyet
sem, akkor talán érdemes lehet nyílt forráskódú
vagy ingyenesen elérhető alkotóelemeket keresni,
melyekből az Ön igényeihez megfelelő eszköz készíthető. Feltételezve hogy talál alkalmasnak ígérkező eszközöket, érdemes egy előzetes szűrést végezni, ideális esetben „proof of concept” eljárással
egy valós üzleti problémáról.

Hogyan válasszunk
tesztelői eszközöket?
Nagy dilemma lehet,
hogy milyen tesztesz
közt válasszon a csapat.
Néha magának a poten
ciális eszközöknek a fel
kutatása is problémás,
nemhogy az a bizonyos
egy kiválasztása. Szük
ségünk van egyáltalán
eszközre? Érdemes beve
zetni? Milyen megtérülést
remélhetünk? Nem árt a
bevezetés előtt számol
nunk egy kicsit.

Sokunk azért ássa bele magát a technológiába,
mert elkápráztat minket a számítógépek fejlődése
a hatékonyabb munkavégzés tekintetében. (És a
már szinte varázslatos módja, ahogy a billentyűzeten beírt szavakkal irányíthatjuk ezeket a komplex
szerkezeteket.) Végtére is mi, akik szoftvermérnökként tekintünk magunkra – mint a legtöbb mérnök
– hasznos dolgok megalkotásán fáradozunk.
Ehhez persze eszközök is kellenek. Az építőmérnököknek ott vannak a dömperek, árokásók és az
útgyaluló gépek. A mechanikai mérnököknek ott
vannak a CAD/CAM szoftverek. Nekünk pedig ott
van az integrált fejlesztői környezet, konfigurációmenedzselő eszközök, automatizált unittesztelő,
funkcionális regressziós tesztelő eszközök és még
sok más. Számos remek tesztelő eszköz érhető el,
és sokuk még ingyenes is. De csak azért, mert valami elérhető számunkra, nem feltétlenül van szükségünk is rá.
Ha túljutunk a kezdeti rajongáson egy adott eszköznél, eljutunk a praktikusság kérdéséhez: mi a megtérülési foka egy eszköz használatának? Számtalan
lehetőség van, de hogy válasszuk ki a megfelelőt?
Hogy kezdjek hozzá a használatához? Hogyan
mérhetem le a befektetés megtérülését? Ez a cikk
segíteni fog az előbb említett kérdések megválaszolásában, amíg Ön a programokat böngészi.
Kezdjük a megtérülési kimutatással. Emlékezzünk:
megtérülési kimutatás nélkül csak egy játékszerről
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beszélünk. A megtérülési kimutatás gyakorta egy
két esetre korlátozódik:
• Az eszköz megléte nélkül lehetetlen bizonyos
feladatok elvégzése, vagy ha mégis, az eredmény
nem lesz kielégítő. Ha az említett feladat elvégzése során az előnyök és a lehetőségek meghaladják a költségeket és túl kockázatossá teszik az
eszköz használatát, az már megtérülési kimutatás
esete.
• Az eszköz jelentősen felgyorsít néhány folya
matot melyeket, egy projekt vagy műveletsor
részeként kell elvégezni. Ha ez egy kritikus szakaszban történik, és az ezzel járó előnyök és lehetőségek meghaladják az eszköz használatával
járó költségeket és kockázatot, akkor megtérülési
kimutatásról beszélünk.
• Az eszköz csökkenteni fogja a manuális be
avatkozásokat bizonyos folyamatoknál. Ha az előnyök és lehetőségek a beavatkozások csökkentését illetően (akár csak egy ideig) meghaladják az
eszköz használatával járó költségeket és kockázatot (beleértve a megszerzésével, implementálásával és az eszköz és annak egyes eleminek a karbantartását illetően) akkor megtérülési kimutatás
esete áll fent.
Több esetről is beszélhetünk ezeken kívül, de az
előbb említettek valamelyike fordul elő a leggyakrabban. Néha a megtérülési kimutatás egészen

www.tesztelesagyakorlatban.hu

(Tartsa észben, hogy az értékesítő demo változata
mindig működni fog, de egy demó kevés arra, hogy
kiderítse, alkalmase a program Önnek.) Ennek tudatában ideje eszközt választani.
Ha megvan a kiválasztott eszköz, ideje bevezetni és
alkalmazni. A bevezető szakaszban válasszon egy
olyan projektet, mely elviseli ezen szakasz kockázatait. Itt az alábbi célokat kell szem előtt tartani:
• Megismerni a programot és annak használatát.
• A program hozzáigazítása egyéb programokhoz
és az Ön cégéhez.
• Alapelvek lefektetése az eszköz használatát,
menedzselését, tárolását és karbantartását illetően.
• A megtérülés felmérése (erről később többet)
A bevezető szakaszban tanultak alapján célszerű
módosításokat eszközölni. Ezek egyike az eszköz
tényleges használatba vételét érinti. Néhány fontosabb ötlet ehhez:
• Ha lehetséges, a cégen belül fokozatosan kezdjék
meg az eszköz használatát. Bizonyos esetekben
– mint például a folyamatos felülvizsgálatot igénylő
eszközök esetében – erre nem feltétlenül lesz lehetőség. Ám ekkor figyelembe kell venni az ezzel
járó kockázatokat is.
• Alkalmazkodjon és fejlessze a szoftverfejlesztési
eljárást, hogy az eszköz beilleszkedjen a
munkafolyamatba. Az eszköznek hatással kell
lennie a folyamat során fellépő változásokra,
máskülönben hogyan válhatna még hatékonyabbá?

• Biztosítson képzést és mentorálást az új felhasz
nálóknak. Vegye figyelembe a betanulási időt és
az esetleges kockázatokat, melyek az eszköz hibás használatából eredhetnek.
• Fektessen le irányelveket az eszköz hasz
nálatáról. Néhány egyszerű magyarázat – akár
egy cégen belüli wiki vagy belső weboldal – sokat
segíthet a program megfelelő használatát illetően.
• Folyamatosan keressen új utakat a program
használatának javítása céljából. A korai szakaszban belefuthat olyan lehetőségekbe és hibákba,
melyek nem jelentkeztek a bevezetés során. Készüljön fel ezekre, szedje listába a tanultakat (ismételten, akár egy wiki vagy belső oldal révén).
Végezetül foglalkozzunk a megtérülési rátával is.
Folyamatfejlesztésekhez (beleértve az eszközök
bevezetését) a megtérülés az alábbi módon határozható meg:

Ez a nettó haszon kérdése vissza is juttat minket a
kezdetekhez: üzleti szempontok. A megtérülés mérésének eredményessége szoros viszonyban van
az eszközzel szemben felállított alapvető célokkal.
Nézzünk egy példát. Tegyük fel, hogy a fejlesztői
jelenleg manuális megközelítést alkalmaznak a kód
integrálására és unittesztelésre. Ez évi 5 000 munkaórát jelent. Az eszköz használatával egy fejlesztő
50%kal hamarabb fog végezni a feladatával, Hudson vagy egyéb automatizálásra alkalmas program
segítségével. Ennek révén a fejlesztők munkaideje
500 órára fog csökkenni (plusz az éves eszközfejlesztés 50% is) Így a megtérülési ráta:

Vegyük figyelembe, hogy ebben az esetben, mivel
az eszközök ingyenesek, a számítást pusztán munkaórák alapján végeztem. Fizetős eszközök esetén
ezeket a számításokat adott esetben dollárral vagy
a helyi pénznemmel kell számítani.

Rex Black
Negyed százados ta
pasztalattal a háta
mögött Rex Black a
szoftver, hardver és
rendszertesztelésben
élen járó RBCS (www.
rbcsus.com) elnöke.
Több, mint 15 éve biz
tosítanak tanácsadói,
kiközvetítői és képzési
szolgáltatásokat
si
keres nagyvállalatok
vagy éppen induló
vállalkozások számá
ra. Rex egyben a volt
elnöke is a Nemzetkö
zi Szoftver Tesztelés
Minősítő Bizottságnak
és az Amerikai Szoft
ver Tesztelés Minősítő
Bizottságnak is. Rex
nyolc könyvet publi
kált, melyekből több,
mint 50 000 példány
kelt el, japán, magyar,
kínai, indiai, héber és
orosz nyelven. Több,
mint harminc cikket
írt, több száz oldalnyi
prezentációt, gyakor
latot és szemináriumot
tartott, és vagy ötven
alkalommal
tartott
beszédet konferenci
ákon a világ számos
pontján. Rex az alábbi
címen érhető el:
rex_black@rbcsus.com

Szoftvertesztelőként segíteni akarjuk a cégünket,
hogy hasznos szoftvereket készítsen és az eszközök ebben nagy segítségünkre lehetnek. Egy
eszköz használata előtt tisztában kell lennünk az
eszköz által kínált üzleti szempontokkal. A megtérülési kimutatás megértése segítségünkre lesz a
megfelelő eszköz kiválasztásában. Ezt követően az
eszközzel végigmehetünk egy vagy több bevezető
projekten, majd szélesebb körben is alkalmazhatjuk. Ahogy haladunk ezzel – és miután végeztünk
–, számolni kell a megtérüléssel is. Ezen egyszerű
folyamatot követve nem csak sikeresek lehetünk az
eszközökkel, de alá is támaszthatjuk azok sikerességét a megtérülési rátával.
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Szerző: Rex Black
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HUMÁNERŐFORRÁS
Az informatika területén található tudományágak
közötti átfedések melyik spektruma áll közelebb
hozzá? Rendelkezike megfelelő rálátással a különböző ágazatokra, és ezek melyik része van
összhangban leginkább a kompetenciáival?

Ahány interjúztató, annyi
féle vélemény születik
egyegy jelöltről. Néhá
nyan szakmai szemmel
nézik a jelentkezőket, má
sok az emberi képessé
geket figyelik. Az ideális
jelölt természetesen min
den szempontból megfe
lelő a pozícióra. De vall
juk be őszintén, nagyon
nehéz ideális jelöltet talál
ni. Lássuk, milyen képes
ségekkel is kell bírnia!

Kiből lehet jó tesztelő?
Az állásinterjúk alkalmával egyre többször
találkozunk olyan jelöltekkel, akik még nem,
vagy csak néhány alkalommal vettek részt
szoftverek tesztelésében. A szoftvertesztelés
egy konkrét szakma, de sok tesztelő érkezett
és érkezik más pályáról. Az informatikai háttér
adott, fejlesztői tapasztalattal rendelkeznek
legtöbben, de akár a kíváncsiság, akár a belső
motiváció hajt valakit a szoftvertesztelés irányába, felelősséggel kell tudni eldönteni, hogy
ki alkalmas és ki nem egy adott pozícióra és a
feladatok ellátására.
Felmerül tehát a kérdés, hogy milyen szakmai
és személyes kompetenciákkal rendelkező jelölteket nevezhetünk később kollégáknak. De
sokkal fontosabb, hogy egy adott jelentkező látjae magában a késztetést, az akaratot, hogy
karrierjét ezen a területen építse, beleillike a
tesztelői társadalomba minden szempontból.
Többen kérdezik tőlem, hogy lehete belőlük
igazán jó szoftvertesztelő? A választ nehéz
úgy megadni, hogy ne tűnjön túl egyszerűnek,
de túl nehéznek sem a feladat. Nemcsak képviselői vagyunk a tesztelői közösségnek, hanem

12.oldal

felelősei is a jövő szakembereinek kiválasztásában, fejlődésének, karrierjének sikerében. Az
alábbi javaslatok nem fontossági sorrendben
szerepelnek, azonban érdemes lehet beépíteni
a mindennapokba.

Mit csinál egy tesztelő?
Minden, a szakma iránt érdeklődő jelentkezőnek először ezt a kérdést kell tisztáznia magában, természetesen a segítségünkkel. Fontos
látni, hogy személyesen, vagy egyéb munkákhoz kapcsolódóan, áttételesen végzette már
a teszteléshez hasonló bármilyen tevékenységet? Ha az eddigi munkája folyamán találkozott
már számára megoldhatatlannak tűnő problémával, megpróbáltae azt reprodukálni?
Ismerve tudása és ismeretei hiányosságait, néhány kérdés tisztázását követően már láthatjuk,
hol kezdjük és milyen irányba tereljük a beszélgetést. Milyen területen képzelte el a karrierjét
néhány évvel ezelőtt és hogy látja most? Ha
időközben változott az érdeklődése, minek a
hatására következett be? Mi az, amit szívesen
csinál, és mi az, amit kevésbé részesít előnyben?

www.tesztelesagyakorlatban.hu

• rendszeres munkavégzés – a kiszámíthatóság
alappillére

Ha ezeket ismerjük, láthatóvá válik, hogy menynyire illeszthetők össze a tulajdonságok egy
tesztelővel szemben támasztott követelményekkel. Ha valaki szeret problémákat, hibákat
felfedezni egy termékben, alkalmazásban, még
nem jelenti, hogy alkalmas lehet a feladatra. A
tesztelés sokkal több és összetettebb, mint hibákat keresni és találni.

• pragmatikus gondolkodásmód – a feladatok
végrehajtásánál a gyakorlatiasság elvárás

Nyitott pozíciók

Bár a szoftvertesztelés önmagában is egy teljes értékű szakma, a tesztelések sikeréhez más
terület képviselői is hozzájárulhatnak. Olykor a
felhasználók bizonyulnak bizonyos termékek
esetében a legjobb tesztalanynak, legyen szó
jövőbeli felhasználókról és termékekről, vagy
korábbi verziókról egyaránt. Ugyanis a készterméket leginkább a végső használat során lehet
a leghatékonyabban letesztelni, hangsúlyozva,
hogy ez a módszer csak bizonyos termékek,
szoftverek esetében alkalmazható.

Ha konkrét állásajánlatra jelentkezőket vizsgálunk, azonosítanunk kell azokat a vonásokat,
amelyek nélkülözhetetlenek egy tesztelő esetében. Ebben az esetben elsősorban nekünk kell
tisztán látni azokat a részleteket, ami alapján
kialakítjuk az elvárt profilt, amihez később tudunk viszonyítani. Össze kell gyűjtenünk azokat a kérdéseket, melyek irányított válaszokhoz
vezetnek, vagyis a jelölteket végig kontroll alatt
tartva, de ezt nem éreztetve kerülhetünk az elvárt információk birtokába.

Kiből lehet jó tesztelő

táltsága miatt  olykor nagy nyomás alatt végezhető el

A szakmai jellegű kérdéseket a legegyszerűbben tesztek formájában tisztázhatjuk, kiváltképp, ha automatizált vagy adatbázis tesztelésről van szó. Az általános vélekedés szerint egy
jó tesztelő erős fejlesztői háttérrel kell, hogy
rendelkezzen. Ez önmagában nem állja meg a
helyét, azonban a fejlesztői háttér segít megérteni a követelményrendszert, láttatni engedi a
hibák hátterét és egyszerre megoldást kínálva
azokra, megelőzve ezzel azt a tévhitet, hogy
a tesztelés kizárólag a már megjelent termék
vizsgálatára szorítkozik, egyfajta tűzoltásként
feltárva a hibajelenségeket.
Ezek a feladatok szakmailag és személyiségükben is a legalkalmasabb embereknek jelentenek kihívást és egyben ők azok, akik el tudják érni a kívánt eredményeket. A magunkkal
hozott személyes tulajdonságokon alapvetően
nem tudunk változtatni, azonban van néhány
olyan személyiségjegy, ami feltétlenül meg kell,
hogy legyen a leendő munkatársakban:
• intelligencia – mivel a tesztelés elsősorban szel
lemi tevékenység
• kreativitás – amitől a tesztelés hatékonysága
nagyban függ
• kitartás – a tesztelés  idő és eredményorien

• jó kommunikáció – ami a team munka egyik
feltétele
• pozitív egyéniség – a motiváció fenntartásához
igényesség – a feladatok végrehajtásához

Ezek a tesztek elsősorban a jövőbeni fejlesztésekhez nyújtanak információkat, a hiányosságokra hívják fel a figyelmet. Ilyen esetekben
nem feltétel, sőt előny, ha az „alkalmi tesztelők”
nem rendelkeznek komolyabb informatikai ismeretekkel, ugyanis a „felhasználói látásmód”
nem hasonlítható a fejlesztői és a profi tesztelői
látásmódhoz.

Az
interperszonális
készségek szerepe
Egy szoftvertesztelőnél alapvető követelmény a
környezetével való céltudatos és határozott kommunikáció.
• képesnek kell lenni a kritika elfogadására és a
kritizálásra
• tudnia kell befolyással lenni környezetére
• a tárgyalási készségek megléte alapvető kívá
nalom
A konstruktív kritika sok ember szemében ellenállással párosul. A szakmai kritika nem arra irányul, hogy másokat hozzunk kellemetlen helyzetbe, sokkal inkább előremutató rávilágítani
mások hibáira. Elmondhatjuk, hogy a tesztelés
alapja a figyelem hibákra történő felhívása,
azokra való fókuszálás és a hibák konstruktív
kezelése, azok kiküszöbölése érdekében.

TESZTELÉS A GYAKORLATBAN – A SZAKÉRTŐ TESZTELŐK LAPJA

ÁLLÁSHIRDETÉS

Szoftvertesztelésre szakosodott személyzeti tanácsadó, a testerjob.hu megbízói
számára átfogó szakmai
ismeretekkel rendelkező
munkatársat keres

TESZTVEZETŐ
pozícióba.
Feladatok:
– A tesztelési csoport
munkájának teljes körű
tervezése és koordinációja
– Tesztelési folyamatok
tervezése, tesztesetek
írása, felhasználói és
üzemeltetői tesztek lefuttatása, fejlesztői tesztesetek ellenőrzése, kapacitás és eszköztervezés
– Teszt portfólió folyama
tos frissítésének működtetése és a legoptimálisabb teszt infrastruktúra
megteremtése
– Kapcsolattartás a pro
jektvezetőkkel, fejlesztőkkel és ügyféltámogatással
– Csoporttagok szakmai
fejlődésének elősegítése, motiválása
Elvárások:
– Felsőfokú műszaki vagy
informatikai végzettség
– Legalább 23 éves rele
váns, tesztelési területen
szerzett munkatapasztalat
– Alapos és mélyreható
informatikai tudás
– Teszt c sopor t vezeté 
sében szerzett tapasztalat
– Önálló, hatékony és pre
cíz munkavégzés az
érvényes előírásoknak
megfelelően
– Középfokú angol nyelv
tudás
– Tesztelési módszerta
nok ismerete
Amit ajánlunk:
– Változatos munkakör
– Kulcsfontosságú szerep
egy dinamikus csapatban
– Stabil háttérrel rendelkező vállalat, hosszú távú
munkalehetőség
– Versenyképes jövedelem és béren kívüli juttatási csomag
Jelentkezés:
Állásajánlatainkat megtalálja és közvetlenül jelentkezhet hirdetéseinkre a
www.testerjob.hu oldalon.
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A regisztrált hibák nem a fejlesztők hiányosságára kell, hogy felhívják a figyelmet,
ezt minden esetben szem előtt kell tartani,
természetesen a lojalitás és a személyes
empátia előtérbe helyezése mellett. Minden
esetben a közös célt kell szem előtt tartani
és rávilágítani, hogy a közös munka hozhatja
meg a várt eredményeket fejlesztők és tesztelők között, közös tanulási és tapasztalati
úton járva. Ez egy tesztelőtől a következőket
kívánja meg:
• mindig a tényekre és az igazságokra fókuszáljon
• ha kétség merül fel, tájékozódjon sokoldalúan a
részletekről
• ha egy kritikát igaznak vél, mindig maradjon hi
teles és tárgyilagos
A tesztelés sikere számos körülmény től,
több ember közös munkájától, döntésétől
függ. Ezér t minden esetben tar tsuk szem
előtt, hogy a leendő kollégák nemcsak
szakmailag, hanem személyes kompetenciáik és attitűdjük tekintetében is hely t tudnak állni, a célokat, céljainkat szem előtt
tar t va.
A problémakezelés, megoldás, a tovább lépés tanulható folyamatok, azonban nem
képes mindenki elsajátítani ezeket a képességeket, amit jobb kiszűrni még a kezdeti
fázisban, az első beszélgetések alkalmával.

HUMÁNERŐFORRÁS
A professzionális tesztelő
néhány lényeges
tulajdonsága
• legyen felfedező és ne féljen az ismeretlentől
• legyen problémamegoldó és képes diagnoszti
zálni, ha valami nem működik megfelelően
• legyen kitartó, az utolsó hibáig érezze a kihívást
• legyen kreatív és kalandvágyó
• törekedjen a tökéletességre, annak elérése ér
dekében tegyen meg mindent
• legyen tapintatos, de célratörő a hibák közlésekor
• legyen képes meggyőzni másokat
• képes legyen tervezni
• képes legyen alkalmazkodni a csapathoz
• a csapat és a cél elérése érdekében tudjon önál
ló döntéseket is hozni
Végül ne feledje, hogy nagy megtiszteltetés és
egyben felelősség, ha valaki megkeresi és megkérdezi Öntől: Lehet belőlem tesztelő? A válaszszal ne siessen. Járjon el körültekintően és felelősséggel, mert a jövő szakembereinek sikere a
mi sikerünk is.
Szerző: Tóth Zsigmond

hirdetés

Tóth Zsigmond
Zsigmond közel 10 éve
dolgozik HR területen,
mint vezető tanács
adó. A testerjob.hu
szakmai vezetőjeként
munkája jelentős ré
szét képezi a tesztelők
kiválasztása. Nemzet
közi nagyvállalatoknál
szerzett tapasztalatát
felhasználva
segíti
munkaadó
ügyfele
it a hatékony emberi
erőforrás
menedzs
ment
kialakításában
és eredményességük
növelésében, az állás
keresőknek pedig a
számukra legmegfele
lőbb munkához vezető
úton nyújt támogatást
– minden esetben cég
re és egyénre szabott
megoldásokat kínálva.
Híve a hagyományos
toborzási és kiválasz
tási
módszereknek,
de a legújabb keresési
technikákat is szíve
sen alkalmazza mun
kája során.
Hitvallása: „A jövő zá
loga maga az ember.
Ismerd meg és tudni
fogod, mit kell tenni a
sikerért.”

Médiaajánlat
TESZTELÉS A GYAKORLATBAN – A SZAKÉRTŐ TESZTELŐK LAPJA
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MÓDSZERTAN
Fórumok
A regisztrációt nem igénylő fórumok üzemeltetői
a legkönnyebb célpontjai a spammereknek. Javasolt egy CAPTCHA megjelenítése, ha valaki hozzá akar szólni egy témához.

Facebookozás
Frissítenéd az állapotodat vagy feltöltenél egy fényképet,
és hirtelen egy CAPTCHA ugrik fel. Itt két nézőpontot különböztethetünk meg:
1. Felhasználóként ha elém kerül egy CAPTCHA, miközben én frissíteném az állapotomat vagy feltöltenék
egy fényképet – ami egy egyszeri alkalom –, akkor
kitölteném, függetlenül attól, hogy mennyire idegesítő. Ha úgy gondolkozom, hogy az azonosítóm egy
támadó kezébe került, akkor aggódnék a spam botok
miatt. Elismerem, kézileg is lehet állapotüzenetekkel
spammelni, de mégse olyan sebességben, amilyenre
egy script képes lenne.
2. Üzletasszonyként el szeretnék valamit adni a
Facebookon, akkor idegesítene a CAPTCHA. Tegyük
fel, hogy van egy Facebookfiókom, ahol viszonylag
gyakran kell frissítenem az állapotomat, vagy fényképeket kell feltöltenem. Ebben a kontextusban a CAPTCHA
kitöltése nagyon idegesítő lenne, de mégis elkerülhetetlen; befolyásolhatja a felhasználói élményt.

CAPTCHA és a felhasználók
Tegye fel az a kezét, aki
szereti a captchákat! Ha
viszonylag sűrűn hasz
nálsz/használtál
olyan
funkciót, amelyet captcha
védett, akkor biztos va
gyok benne, hogy nem
jelentkeztél. Nem kényel
mes minden percben
rosszul látható jeleket bo
garászni a képernyőn. Ám
ha helyesen használjuk a
captchát, jó szolgálatot is
tehet nekünk.

A felhasználók körében a CAPTCHA jelenléte mindig vita tárgyát képezi. Jómagam, felhasználóként bosszantónak tartom a nehezen
olvasható CAPTCHAkat. Ha lenne rá lehetőségem, egészen biztosan kihagynám ezt a
lépést. :) Tesztelőként viszont aggasztónak
találnám, ha nem lenne. Tekintstünk meg
néhány szituációt, amikor szükség lehet a
CAPTCHAra.

Hol lehet a CAPTCHA
megjelenítése alkalmas?
Regisztrálás
Tételezzük fel, hogy egy teszteléssel foglalkozó fórumot üzemeltetek. A fórumon való hozzászóláshoz a felhasználóknak regisztrálniuk
kell. Mi van, ha valaki ír egy scriptet, ami végtelen sok felhasználót regisztrál be? Erre az
esetre szeretnék egy CAPTCHAt a regisztrációs űrlapra, hogy elkülöníthetőek legyenek a
hamis és a valódi regisztrációk. A megerősítés
nélküli, korlátlan feliratkozási lehetőség biztosítása ijesztő kihívás lehet a weboldalt üzemeltetők számára.
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Bejelentkező oldal
Ha egy felhasználó 3 egymást követő alkalommal rossz jelszót gépel be, akkor mutassunk neki
egy CAPTCHAt, ezzel bizonyíthatja, hogy élő
személyről van szó. Feltételezzük, hogy a fiókot
5 sikertelen próbálkozás után zároljuk. Bizonyos
alkalmazások esetén ez 3 alkalom. A fiókzárással egybekötött CAPTCHA hatékony megoldás a
„brute force” jellegű támadások kivédésére.

Űrlapok (hozzászólások,
értékesítési lekérdezések,
visszajelzés, javaslatok, stb.)

Megjegyzés: a fent említett esetekben jobb, ha van
CAPTCHA.

Felhasználói igények

Blogüzemeltetőként mindenféle spam hozzászólások érkeznek a blogomra. Ezt elkerülendő egy
CAPTCHAt építettem be, így csak érdemi hozzászólások születnek.

Néhány felhasználó kedveli a CAPTCHAkat, mivel biztonságot nyújt számukra, míg mások nem kedvelik, mert
úgy gondolják, rontja a felhasználói élményt. A korábbiakban említett esetek olyan esetek, ahol én személy szerint előnyben részesíteném a CAPTCHA használatát.
Ha más véleményed van, bármikor telespammelheted
a hozzászólásokat a blogomon, mivel nincs CAPTCHA.

Értékesítési lekérdezések

Ne vegye készpénznek

Sok startup nem engedheti meg magának a 24/7
díjmentes vonalak fenntartását a vásárlói kérdések megválaszolására. Helyette egy űrlapot
helyeznek el az oldalon, ahol feltehetik a kérdéseket, ám ha erre az űrlapra rábukkan egy spam
bot, akkor hamar fesztivállá válik az egész.

Felhasználóként úgy gondoljuk, ha van CAPTCHA, akkor teljes biztonságban vagyunk, és nem kell a spamtől
tartanunk. Fontos tudni, hogy a CAPTCHA nem jelent
100%os spammentességet. Még csak nem is biztonságosak 100 százalékosan. A mai világban a legtöbb
CAPTCHAimplementáció könnyedén feltörhető, így nehéz teljes mértékben megbízni bennük. Pár barátom
azt mondta, hogy a reCAPTCHAt még nem törték fel. Nos, szerintem csak idő kérdése.

Kommentek

Elfelejtett jelszó oldal
Ha egy támadó az Elfelejtett jelszó funkción keresztül próbál betörni egy felhasználó fiókjába, akkor
a korábban említett módszerhez hasonlóan erre
is írhatna egy scriptet. Az Elfelejtett jelszó oldalon
egy második szintű ellenőrzésként el tudnék képzelni egy CAPTCHAt, így a scriptek nem tudnának próbálkozni. Megjegyzem, hogy az első szintű
ellenőrzés a felhasználónév / email cím bekérése.
Továbbá nem elhanyagolandó, hogy a CAPTCHA
adatbázisunk elég robosztus kell legyen, hogy a
támadók ne tudják percek alatt kijátszani az összes
lehetőséget. Emellett a CAPTCHAhasználat ezen
az oldalon az email spamet is megakadályozza
(akár egy, akár tömeges emailezésről beszélünk).

www.tesztelesagyakorlatban.hu

Visszajelzés / Javaslatok
Szeretek CAPTCHAt elhelyezni a visszajelző
űrlapokon, hogy ne érkezzen értelmetlen üzenet
spammerektől vagy spam botoktól.
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Parimala
Hariprasad
Parimala kilenc évnyi
tapasztalattal rendelke
zik tesztelés, vezetés és
szoftvertesztelő csapa
tok
trenírozásában.
Dolgozott már CRM,
biztonsági, kereskedel
mi és támogatásauto
matizálási területeken.
A tesztelés mellett
– amit nagy szenve
déllyel űz – nagyon
kedveli a tesztelők
trenírozását is. Gyak
ran ír tapasztalatairól
a http://curioustester.
blogspot.com oldalon.
Emellett még számos
cikket publikált tapasz
talatairól olyan maga
zinokban, mint a Better
Software, Testing Cir
cus és Testing Planet.
Parimala aktív résztve
vője a területhez kap
csolódó konferenciák
nak és találkozóknak.
Mélyen hisz a csapat
munkában, és segíti a
csapatokat, hogy közö
sen dolgozzanak a vég
ső cél elérésében. Ha
épp nem tesztel, szíve
sen játszik két tündéri
gyermekével, könyve
ket, magazinokat, cik
keket olvas, és még sok
mást. Jelenleg teszt
menedzserként dolgo
zik a Moolya Software
Testing Pvt Ltdnél,
Bangaloreban. Elérhető
a parimala@moolya.com
címen vagy twitteren
@CuriousTester néven.

Szerző: Parimala Hariprasad
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MÓDSZERTAN
A fejlesztett alkalmazások felhasználói élménye
(10es skálán, ahol 10 a legnagyobb): 1
Egy jó dokumentációval, egy dedikált tesztelő
bevonásával és egy hibakezelő szoftver bevezetésével nagy lépést lehet előre tenni. Ezeket a
fejlesztési lehetőségeket viszont a menedzsmentnek kell látnia, így tudna a csapat jobb szoftvert
készíteni.

II. szint: Szakértelem
nélkül

A tesztelési folyamat
fejlődése, állomásai
Nap mint nap találkozunk
olyan cégekkel, akik al
kalmazásokat
fejleszte
nek. Mindenhol hasonló
problémák merülnek fel,
melyek megoldása nagy
ban függ a tesztcsapat
fejlettségétől. A tesztelés
re jellemző tulajdonságok
(létszám, módszer, eszköz)
szerint különböző fejlett
ségi szinteket állíthatunk
fel. A Te csapatod melyik
szinten van?

Minden szervezetnek, csapatnak megvan a saját
fejlettségi szintje. Ez igaz a rendszerszervezőkre, fejlesztőkre, tesztelőkre szintúgy, mint magára
az egész szervezetre. A csapatok ugyanazokat a
problémákat (vagy problémaforrásokat) élik meg,
ugyanazokkal a helyzetekkel szembesülnek szinte minden helyen. Ezek a problémák adódhatnak
az erőforrás, az idő, az eszköz vagy akár a szakértelem hiányából.
A kialakult helyzeteket nem biztos, hogy ugyanakkor és ugyanolyan technikával kezelik, ebből
is következik, hogy minden csapat más és más
szintre tud elérni. Az nem definiálható előre, hogy
az egyes szintek között hogyan lépünk át. Valaki
teljesen más technikákkal jut el a következő fejlettségi szintre. Sőt, az sem biztos, hogy az adott
projektnél fejlődni kell egyáltalán. Nagyon sok
olyan cég létezik, ahol a tesztelés különböző projekteknél különböző prioritást kap. Így egyik projektben a III. szinten jár, a másikban pedig az V.
szinten. Amennyiben ez az üzletnek elfogadható
és nem jelent kockázatot a cég számára, akkor ez
egy teljesen logikus döntés.
Nézzük meg pontosan, hogy milyen állomásai
lehetnek a tesztelésnek. Ha Te is tesztelőcsa-
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patban dolgozol, akkor a felsorolt szintek közül
biztosan találsz 12 olyan leírást, amely nagyban
jellemző a csapatodra.

I. szint: Senki sem
Ezen a szinten egyáltalán nem beszélhetünk
tesztelésről. Nincs teszteszköz, amiben a teszteket vagy a hibákat nyilvántartanák. Ha véletlenül
mégis létezik ilyen szoftver, akkor a csapattagok
(fejlesztőktesztelők) nem használják konzekvensen. Annyira a fejlesztésre koncentrál a cég, hogy
a tesztelésre egyáltalán nem jut erőforrás.
A hibákra a fejlesztők saját kódjuk ellenőrzésénél
vagy véletlenül találnak rá. Az Ügyfélhez nagyon
sok hibás rész kerül ki, ezáltal az elégedettsége
az átlagos alatt szokott lenni. Általában igaz, hogy
nincs vagy nagyon alul van dokumentálva a projekt. Ezért az Ügyfél olyan hibákat, plusz igényeket is be tud jelenteni, amely eredetileg nem volt a
projekt hatókörében.
Tesztelési csapatról, dedikált tesztelőkről nem
beszélhetünk. Külön tesztkörnyezetet sem mindig
alakítanak. Előre átgondolt tesztesetek, tesztadatok nem léteznek.

www.tesztelesagyakorlatban.hu

Többéves tapasztalattal rendelkező fejlesztő
cégekre igaz, hogy egy kialakult, régóta piacra dobott szoftvert a projekt elejétől benne lévő
rendszerszervező, üzleti elemző vagy ügyfél kapcsolattartó teszteli. Ezeknek az embereknek nagy
tapasztalata van az üzleti oldalon, így az alkalmazás folyamatait tökéletesen le tudják tesztelni.
Sőt, vannak olyan helyzetek, ahol a bonyolultság
miatt csakis ők tudják tesztelni a funkciókat. De
jellemzően a technikai oldalra nem fordítanak
figyelmet. Az alkalmazások funkcionálisan megfelelőek, viszont ettől függetlenül rengeteg egyéb
hibája van a rendszernek.
Dedikált tesztcsapat általában nincs. A projektben résztvevő üzleti kollégák tesztelésére hagyatkozik a csapat. Hibakezelés általában nem
dokumentált formában zajlik, vagyis email és telefon az elsődleges csatorna. Néhol Excelt, vagy
opensource hibakezelőt használnak, de ezeknek
az eszközöknek általában nincs felelősük. Általában súlyos probléma az időhiány, ugyanis a
rendszerszervezőknek, üzleti elemzőknek több
feladat is nyomja a vállát, így a tesztelésre nem
jut elég idejük.
A fejlesztett alkalmazások felhasználói élménye: 3
Mivel a menedzsment meg van győződve róla, hogy
más nem tudná tesztelni a rendszerüket, csakis az
üzleti szakértők, ezért nagyon nehéz erről a szintről
továbblépni. Tovább rontja a helyzetet az időhiány,
amellyel a projekttagok küszködnek. A továbblépés
itt is a menedzsmenten múlik. Amennyiben kialakítanak egy dedikált tesztcsapatot, és következetesen
használnak egy hibakezelő vagy tesztmenedzsment szoftvert, akkor biztosítva van a következő
fejlettségi szint. A dedikált tesztcsapatban fontos,
hogy ne csak üzleti oldalról legyenek benne emberek, hanem az IT oldal is képviseltesse magát.

III. szint: Egy, csak egy
legény van
Létezik dedikált tesztcsapat (általában 12 fő),
akik funkcionális, integrációs, regressziós teszte-

ket végeznek. A tesztelés még mindig a fejlesztés
mögött kullog. Nem létkérdés, hogy a tesztcsapat
igényei teljes mértékben ki legyenek elégítve. Általában két probléma miatt alakul ez így ki:
• vagy a tesztcsapatnak nincs megfelelő vezetője,
• vagy pedig a fejlesztők túl nagy hatalommal
rendelkeznek a projektben.
A tesztelőket kizárják a döntéshozatalból. Nem
élnek a folyamatban, csak sodródnak az árral.
Hibakezelés rendszerint megoldott és létezik 12
tesztkörnyezet is.
A fejlesztett alkalmazások felhasználói élménye: 4
A fejlődés ebből a stádiumból a legnehezebb,
mivel szemléletváltás kell a technikai oldalon. Itt
nem elsősorban a menedzsmentet kell meggyőzni, hanem a technikai szakembereket, leginkább
a fejlesztési vezetőt. Amennyiben sikerült elérni,
hogy a projekttagok is fontosnak véljék a tesztelést, akkor közös erővel könnyebb a menedzsment hozzáállását alakítani.
Vagyis el kell érni, hogy a fejlesztés és tesztelés ne aláfölé rendelt viszony alapján működjön. Ezt általában egy olyan erős tesztvezetővel
lehetséges megoldani, aki megfelelő módszertani és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik. Valamint meg tudja győzni a projekttagokat arról,
hogy a más helyeken használt tesztelési módszerek náluk is nagyobb hatékonyságot eredményezhetnek.

IV. szint: A csapat
Állandó tesztcsapat létezik, amelynek vezetője van. A tesztelésnek kialakult a folyamata,
módszertana. Hibakezelő eszközt és tesztmenedzsment eszközt használnak. A teszteket
megtervezik, és folyamatosan tudják, hogy
melyik szoftververzióban milyen teszteket fognak futtatni. A fejlesztés elfogadja a tesztelést.
A menedzsment megfelelő erőforrást biztosít
a jobb tesztek kivitelezésére. A tesztvezetőnek szava van a fejlesztési megbeszéléseken.
A szervezet nyitott az új tesztelési technikákra. Többféle tesztelést végeznek, nem csak
funkcionálisat. Fejlesztők is írnak unit teszteket. Több tesztkörnyezet van és a verzióváltás
is szabályozva van.
A fejlesztett alkalmazások felhasználói élménye: 7

ÁLLÁSHIRDETÉS

Szoftvertesztelésre szakosodott személyzeti tanácsadó, a testerjob.hu megbízói
számára átfogó szakmai
ismeretekkel rendelkező
munkatársat keres

SENIOR TESZTELŐ
pozícióba.
A leendő munkatárs feladatai lesznek:
– Informatikai rendszerek
tesztelése, tesztek kiértékelése, hibamanagement
– Teszttervek, tesztforgató
könyvek
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 is
merete
– Szoftverfejlesztői jártasság
– Általános informatikai
szemlélet
– Logikus gondolkodás, fej
lett rendszerszemlélet
– Szisztematikus, precíz
munkavégzés
– Legalább alapfokú angol
nyelvtudás
Előnyök:
– Tesztmenedzsment esz
közök ismerete
– Tesztautomatizálást támo
gató eszközök ismerete
Amit kínálunk:
– Betanulási lehetőség ta
pasztalt kollégák mellett
– Kellemes munkakörnyezet
fiatal, dinamikusan fejlődő
csapatban
– Versenyképes jövedelem,
vonzó juttatási csomag
– Folyamatos továbbképzés,
karrierlehetőség
Jelentkezés:
Állásajánlatainkat megtalálja és közvetlenül jelentkezhet hirdetéseinkre a
www.testerjob.hu oldalon.

Ez az a szint, amely üzleti és technikai oldalról
is tud minőséget építeni az alkalmazásba. Habár
úgy néz ki, minden rendben van, azért ezen az állomáson is léteznek problémák. Leginkább a pro-
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1067 Budapest, Teréz körút 31.
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 8.00-20.00;
Szombat: 10.00-16.00, Vasárnap: zárva

Új telefon értékesítése, használt mobiltelefon felvásárlása, beszámítása,
Laptop és GPS, Tábla PC adás-vétel-csereRodriguez Dávid, tel.: +36 20 2 888 999
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1117 Budapest, Hengermalom út 19-21. (Új Buda Center)
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek 10.00-18.00;
Szombat: 10.00-16.00, Vasárnap: zárva

tartozékok széles választéka (tokok, fóliák, Swarovski kristály kiegészítők)
szerviz. Dedikált ügyintézőink várják hívását:
Mathia Zsolt, tel.: +36 70 331 4740

MÓDSZERTAN

Vegye igénybe
hatékony, pontos, megbízható
szoftvertesztelési szolgáltatásainkat.

jekt vége felé az időhiány (amely nagyrészt a fejlesztés csúszásából fakad) szokott határt szabni
a tesztelésnek.

V. szint: Robotok
Az előző szinthez képest abban több, hogy automatizált tesztek is futnak. A tesztelés kulcsfontosságúvá válik a fejlesztési folyamatban. Az automata szkripteket a tesztelők a saját munkájuk
megkönnyítésére írják. Általában a regressziós
teszteknél jön elő, hogy sokszor kell bizonyos
teszteket futtatni, amelyre szkripteket gyártanak.
De előfordulhat, hogy adatbetöltésre vagy olyan
cselekvéssorozat automatizálására használják,
amely sok időt vesz el a tesztelőktől. Az automata eszközök felhasználási területe nagyon széles
lehet.
A fejlesztett alkalmazások felhasználói élménye: 8
Általában az automatikus és manuális tesztelés
erőforráselosztása szokott gond lenni, mivel
sokszor ugyanaz a csapat készíti az automata
szkripteket és végzi a manuális tesztelést. Lényeges, hogy csakis olyan teszteket automatizáljunk,
amelyek futtatása meg is térül. Vagyis a projekt
egészét nézve kevesebb időt igényel a szkript fejlesztése, ellenőrzése, karbantartása és futtatása,
mintha megmaradtunk volna a manuális megoldásnál.

VI. szint: Fontos a felhasználó
Sokszor összemosódik a fejlesztői/tesztelői munkakör. Gyakran a fejlesztők írnak tesztszkripteket,
teszteszközöket fejlesztenek, stb... Egymást
segítve halad előre a csapat. Mindenkinek az a
célja, hogy minőségi szoftvert készítsenek. Több
teszteszközt is használnak. Hibakezelésre és
tesztmenedzsmentfeladatokra egyet, de automatizált tesztelésre akár többet is. A fejlesztésbe
szervesen beépül a dokumentum review, code
review, unit és modultesztek. A tesztelés manuálisan és automatikusan is zajlik. A manuális tesztek és az automata szkriptek írását külön csoport
végzi, így mindkét tesztelésre jut elég idő. A fejlesztőknek és a tesztelőknek egyaránt fontos az
alkalmazás használhatósága és a felhasználók
elégedettsége.

A megbízható tesztcsapat!

Végezetül
Ha a tesztelés oldaláról nézzük az alkalmazásfejlesztést, akkor természetes, hogy mindenki azt
mondja, hogy szeretné, ha a csapat a VI. szinten járna. Igen ám, de az érmének nem csak egy
oldala van. Azt kijelenthetjük, hogy minél magasabb szintre ér a tesztelés, annál biztosabb, hogy
jobb minőségű alkalmazást adunk a felhasználónak. De hol van az a pont, ahol meg kell állnunk?
Mennyire teszteljük ki a programot?
A vállalatok általában ár – érték arányban gondolkodnak. Van egy határ, amelynél már többe
kerül a tesztelés, mint amennyit az javít az alkalmazás minőségén. Ez a pont mindig máshol van.
Az egészségügyben vagy olyan helyeken, ahol
emberi életeket is veszélyeztethet egy szoftverhiba, általában nagyon magasan van ez a határ.
Kicsit alacsonyabbra szokták tenni ezt a pénzügyi
szektorban, telekommunikációban. Még alacsonyabban van a vállalati szoftverekben és a nagyközönség (egyéni felhasználók) számára készített
szoftverekben.
Egy vállalkozás számára az a fontos, hogy minél
több megrendelője, vevője legyen. Ezt az informatikában általában minőségi szolgáltatással,
szoftverekkel lehet elérni. Manapság egyre több
cég jön rá arra, hogy minőséget kell a termékeibe
beépíteni. Ezt pedig egy jobb, teljesebb körű teszteléssel lehetséges megtenni.
Sokak szerint az új IT trend kulcsszava a “quality”.
Én csak remélni tudom, hogy igazuk lesz.

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

Szerző: Pongrácz János

A fejlesztett alkalmazások felhasználói élménye: 9
Ezen a szinten leginkább már csak időhiányban
szenved a tesztelés, de egy jól megtervezett és
előre átgondolt projektnél a külső erőforrás bevonása nem lehet akadály.

www.passed.hu
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INTERJÚ
nyen, de idővel le tudtuk küzdeni ezt a problémát.
A másik inkább projektmenedzsmenttel kapcsolatos probléma volt, gyakorlatilag ki kellett találnunk
ennek a projektnek a finanszírozási feltételeit.
Milyen egyedi problémákkal kell megküzdeni a
csapatnak a szoftvertesztelés területén?
Ha egy vállalatirányítási rendszert kötünk össze
mobil eszközzel, nagyfokú integrációt tapasztalunk, ezért a tesztelés során a tervezést, a stratégiát és a módszertanokat több lépcsőben kell
kidolgozni. A kivitelezés során ennek a fokozatosságnak is érvényesülnie kell. Csak így biztosíthatjuk azt, hogy megfelelő minőségben készüljön a
szoftver. Ami az ügyfélelégedettség alapvető követelménye.
Ezeket a problémákat hogyan tudjátok kiküszöbölni?

Interjú Major Tiborral
és Pál Zsolttal
A MobileNAV alkalmazás
segítségével a Microsoft
Dynamics NAV integrált
vállalatirányítási
rend
szere már mobil eszkö
zökön is elérhető. Azon
cégeknek lehet ez érde
kes, ahol az irodán kívül
dolgozó értékesítő és
szervizes kollégáknak is
szeretnék biztosítani az
online vagy offline távoli
munkavégzést. A termék
fejlesztésével és tesztelé
sével kapcsolatban Major
Tibort és Pál Zsoltot kér
deztük.

Bemutatnád az alkalmazást pár szóban?
A MobileNAV termékünk a Microsoft Dynamics NAV vállalatirányítási rendszernek egy
okostelefonról és tabletről használható felülete.
Az alkalmazásunk segítségével a területen dolgozó kollégák, kereskedők, szervizesek képesek
a vállalatirányítási rendszerben online adatokat
látni, funkciókat használni, az ott implementált üzleti logikát kihasználva részt venni a vállalat működésében. Megoldásunk segítségével a területen dolgozó vállalati alkalmazottak képesek részt
venni a vállalat életében azáltal, hogy online
adatokat látnak a vállalatirányítási rendszerből. Ki
tudják használni az eszközök nyújtotta lehetőséget, például barcodeot tudunk olvasni az eszköz
kamerájának segítségével, a Google Mapses integrációval meg tudják nézni a kollégák, hol van
az adott ügyfél a térképen, telefonhívásokat tudnak kezdeményezni. Ezáltal az ő munkamenetük
is nyomon követhetővé válik. A beépített riportálló
modul segítségével bárhonnan elérhetjük a fontosabb üzleti adatokat, jelentéseket.
Mikor merült fel bennetek először az ötlet, hogy
szükséges lenne egy mobilfelület?
Cégünk egyik fele Microsoft Dynamics NAV termékek bevezetésével és testreszabásával foglalkozik, míg másik fele egyedi szoftverfejlesztéssel,
többek közt mobilalkalmazások fejlesztésével.
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Év elején jött az ötlet, hogy fejlesszünk egy olyan
megoldást, mely képes a területen dolgozó munkatársakat bevonni az ERPrendszerbe, ezáltal a
munkájuk hatékonyabb és átláthatóbb lesz a cég
számára.
Az ötlet megfogalmazódása után mik voltak az
első lépések, amit a megvalósításért tettetek?
Az első lépés egy egyszerű Androidos demóalkalmazás készítése volt, mely gyakorlatilag két célt
szolgált, egyrészt leellenőrizhettük, hogy egyáltalán
megvalósíthatóe az ötletünk, másrészt mivel ezt
az alkalmazást a Goggle Playben is publikáltuk,
bemutattuk a világnak, hogy képesek vagyunk ilyen
megoldások kifejlesztésére. Ez a megoldásunk volt
a NAVdroid demóalkalmazás, melyből rengeteg értékes tapasztalatot szereztünk. Ennek a NAVdroidos
megoldásnak a továbbfejlesztett és újragondolt változata a MobileNAV megoldásunk, mely gyakorlatilag
teljesen testreszabható, és nemcsak Androidon, hanem iOS és WinMobile platformokon is működik.

Komoly elhivatottsággal és sok türelemmel, valamint a napi munkához szükséges mindennapi
ismeretek mélyreható alkalmazásával tudjuk elkerülni azt, hogy a problémák komoly gondokat
okozzanak.
Mekkora csapattal teszteltek?
Jelenleg tízfős a csapatunk.
Milyen napi kihívásokkal szembesültök a tesztelés során?
Talán a legnagyobb napi kihívás az, hogy változnak az ügyféligények, az informatikai környezetek, a tudás, amire szükség van. Ehhez tartozik
az, hogy folyamatosan naprakésznek kell lennünk
ahhoz, hogy ezeket az igényeket tudjuk megfelelően kezelni és kielégíteni.
Mennyire elfogadott nálatok az automatizált tesztelés?
Teljes mértékben, bár hozzá kell tenni, hogy minden automatizálni kívánt tesztet alapvetően meg

kell vizsgálni, hogy az mennyibe kerül, ki kell számolni a megtérülési rátát, vannak olyan esetek,
amikor egész egyszerűen nem térülne meg az
automatizálás, olyankor manuálisan tesztelünk.
Ennek ellenére szinte minden szinten találhatunk
automatizált scripteket, amikkel bizonyos részek
lefedhetők.
Milyen teszteszközöket használtok?
A központi rendszert a SpiraTeam nevezetű
tesztmenedzser eszköz tölti be, de a fejlesztőkkel egyetemben mi is használjuk a Microsoft
Visual Studiót. Automatizálásra leginkább a
TestCompleteet használjuk.
Hogy látod, mi az, amit javítani lehetne a tesztelésnél?
Úgy gondolom, hogy tesztcsapatunk az elvárásokon túl is teljesít, ehhez szükség is van arra, hogy
folyamatosan fejlesszük magunkat; és természetesen a környezeteket, módszereket és eszközöket is fejlesztenünk kell, valamint fontos az emberi
tényező is. Ide értem azt, hogy a teszttervezési és
riportálási módszereket fejlesszük, ez alapfeltétele, hogy az állandó változó környezetben is minőségi terméket tudjunk adni a felhasználóinknak.
Ha jelentkeznék hozzátok tesztelőnek, milyen elvárásoknak kéne megfelelnem?
Mivel cégünk komoly nemzetközi kapcsolatokkal,
partnerekkel rendelkezik, és mivel a teszteléssel
kapcsolatos információk (mint ahogy az információtechnológiában általában minden információ)
angolul érhetők el elsőként, ezért az angol nyelv
felsőfokú ismerete alapfeltétel és elengedhetetlen. Mindamellett nagy szükség van arra, hogy
képes legyen folyamatosan fejlődni az, aki ilyen
pozícióra jelentkezik. Triviálisnak tűnhet, de természetesen alapfeltétel az ITalapismeret is.
Nagy előny, ha fejlesztői, programozói ismeretekkel rendelkezik az illető, valamint csapatban és
egyénileg is tud dolgozni.

MultiSoft Kft.
A MultiSoft Kft. 2000 má
jusa óta tevékenykedik
a Microsoft Dynamics
partnereként (kezdetben
Navision Solution Cen
ter, majd Microsoft Busi
ness Solutions partner
elnevezéssel). Felada
tunk a Microsoft Dyna
mics NAV (korábban
Navision) vállalatirányí
tási rendszer és a Mic
rosoft Dynamics CRM
ügyfélkapcsolatkezelő
szoftver testreszabása,
a hozzá kapcsolódó ok
tatási és a követésitá
mogatási tevékenység
lehető
legmagasabb
színvonalon való ellátá
sa. Emellett a Microsoft
Dynamics NAV vállalat
irányítási rendszer mo
bil eszközökön elérhető
változatát (MobileNAV)
is kifejlesztettük, ami
az irodán kívül dolgozó
kollégák hatékonyabb
munkavégzését teszi le
hetővé.

Mennyire érzitek fontosnak a tesztelők továbbképzését?
Ez elengedhetetlen, a tesztelők továbbképzése
nélkül nem sokáig tudnánk talpon maradni ebben a
folyamatosan változó világban. Pontosan ezért van
az, hogy állandó képzések vannak nálunk, és minden tesztelőnk teljesítette az ISTQBvizsgát.

Milyen problémák, akadályok merültek fel a fejlesztés megkezdése előtt? Ezeket hogy oldottátok meg?
Tudom, hogy kicsit technikai jellegű a probléma, de a legnagyobb fejtörést gyakorlatilag az
MTMautentikációval és SSLtitkosítással ellátott webszolgáltatásokkal történő kommunikáció
okozta. Ez sajnos egyik platformon se ment köny-

www.tesztelesagyakorlatban.hu

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

TESZTELÉS A GYAKORLATBAN – A SZAKÉRTŐ TESZTELŐK LAPJA

25.oldal

MÓDSZERTAN
telési fázisban a Continuous Integration (CI)
– azaz a folyamatos integráció – módszerét
alkalmazva a fejlesztőcsapat tagjai az általuk írt kódot legalább napi rendszerességgel
integrálják a korábbi fejlesztések közé, ez
lényegében napi többszöri integrálást jelent.
Minden új kód integrálása során automatizált
tesztek ellenőrzik, hogy a rendszerbe való
illesztés során okozotte valamilyen hibát
az új kódrészlet, és ennek eredményeként a
lehető leghamarabb visszajelzést ad az integráció eredményéről. A különböző szoftverfejlesztési modellekhez vagy egy konkrét
termékhez való branching stratégiát, best
practicet nehéz egyértelműen meghatározni, de számos ehhez hasonló oldal és cikk
segíti az eligazodást: http://msdn.microsoft.
com/enus/library/bb668955.aspx

Release: az utolsó kritikus állomás
Mikor dőlhetünk hátra
és élvezhetjük a megér
demelt munka gyümöl
csét? Talán akkor, ha
az alkalmazásunk adott
verzióját kitettük az éles
környezetbe? Talán. Nem
árt azért meggyőződni ar
ról, hogy ami a fejlesztői
tesztelői környezetekben
jól működött, az az élesen
is rendben megy. Úgy néz
ki, vár még ránk egy utol
só ellenőrzés..

Kritikus pontok
Számos szoftvertermék esetében, de különösen igaz a SaaS környezetre, internetes
szolgáltatásokra, hogy a tesztelés, a QA
szerepe nem ér véget a különböző „házi”
tesztkörnyezetekben (fejlesztői, tesztelői,
béta stb.) végrehajtott sikeres tesztekkel.
Csak akkor tekinthetjük befejezettnek a folyamatot, és a release végére csak akkor
tehetünk pontot, ha meggyőződtünk arról,
hogy az „éles” környezetben a felhasználókat kiszolgáló szerverek mindegyike megfelelően működik, mindenhol ugyanaz a tartalom és elvárt állapot van.
Hogy miért is olyan hangsúlyos lépés ez? A
releaseprocedúra során több olyan kritikus
pont is van, amely miatt a fejlesztőitesztelői
környezetekben, több lépcsőben elvégzett
legalaposabb tesztelés ellenére is zátonyra
futhatunk az utolsó szakaszban. Azonban
nem feltétlenül termékhibák, kódolási hibák
miatt, hiszen azoknak már a korábbi szakaszokban napvilágra kellett kerülniük, hanem
sokkal inkább a kiszolgáló szerver és környezet viselkedése, vagy a rossz feltöltési
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stratégia okozhat kellemetlen pillanatokat.
Elég ha belegondolunk, hogy a join.me szolgáltatásért például négy adatközpontban
(három tengerentúli és egy európai) mintegy 100 webszerver felel, és ugyanezen
webszerverek más LogMeIntermékeket is
kiszolgálnak. A join.me szerviz maga (a marketing célú oldalak nélkül) pedig több mint
ezer állományból áll, és közel 150 megabyte
terjedelmű. 100 webszerveren meggyőződni arról, hogy minden tökéletesen működik,
mindezt úgy, hogy a teljes deployment folyamatra kb. 2 óra áll rendelkezésre  első
hallásra nagy kihívás, de mégsem olyan ördöngös dolog.

Folyamatos integráció
A sikeres feltöltés zálogának megtalálásához
vissza kell ugranunk a fejlesztésitesztelési
folyamat elejére: a szoftverfejlesztési projektek egyik legnehezebb részét az teszi ki, hogy
a már meglévő fejlesztéseket és az újonnan
elkészülteket integráljuk. Agilis fejlesztés
esetén, aminek egyik jellemzője gyakran
a nagyon gyors, néhány napos fejlesztési
tesztelésirelease ciklus, a fejlesztésitesz-

www.tesztelesagyakorlatban.hu

A Continuous Integration folyamathoz számos szoftvereszköz áll rendelkezésre, esetünkben például a CruiseControl, mint CI
szerver és a Perforce, mint verziókövető
rendszer. A folyamatos buildelés és tesztelés azonnal megtörténik, amint változtatások kerülnek a verziókövető rendszerbe:
alapszabály, hogy az elkülönülő, a különböző területeken, különböző új funkciókra,
változtatásokra irányuló fejlesztések különböző Perforce branchekbe kerülnek, de valamennyi branch közös tulajdonsága, hogy a
releaselt (nevezzük Live) állapottal folyamatosan frissítésre kerülnek.
Mindez a gyakorlatban annyit jelent, hogy
minden egyes releaseelt változtatás a termékben a release után azonnal visszakerül
a termékhez tartozó fejlesztői branchekbe,
biztosítva azok konzisztenciáját, és a fejlesztők így mindig a legfrissebb állapotra
dolgoznak. Egészen eddig a pontig a fejlesztéstesztelés infrastruktúrája és menete jól
automatizálható.

A Release Engineer
fel adatai
Gyakran előfordul azonban, hogy egy
releasebe
több
különböző
feature
branchben végzett fejlesztés is bekerül, és
egy fájlt különböző branchek is érintenek.
Arról, hogy ezek a release előtt egy vágányra fussanak, az esetleges konfliktusok feloldódjanak, valamint a tesztkörnyezetekben
valóban az az állapot álljon elő, amit kiadni
szándékozunk (azaz ne kerüljön bele kiadásra még nem kész egyéb fejlesztés, és ne is
maradjon ki olyan, ami a release része), az

automatizált CI eszközökön és folyamatokon túl egy release engineer gondoskodik.
A z ő feladata, hogy az adott releasehez
tar tozó Per force job, azaz a változtatásokat
tar talmazó changelistek alapján előállítsa a
tesztkörnyezetekben azt az állapotot, ami a
környezetfüggő beállításoktól, konfigurációs fájloktól eltekintve megegyezik az éles
környezetben található állapottal, valamint
a releaseelni kívánt változtatásokkal. Félkész vagy más, jövőbeni release tárgyát képező változtatásoknak itt már nincs helye.
A Q A feladata, hogy az ezt követő tesztekkel
bizonyítsa az integrálás sikerességét, a termék működőképességét. A release mérnök
egyébként szándékosan a tesztelői csapat
egy képzett tagja és nem fejlesztő, hiszen
ezeknél a teendőknél a sikerhez szükség
van minden olyan tulajdonságra, amit egy jó
tesztelő magáénak tudhat.
A release engineer további feladata, hogy
különféle eszközök (Per force makrók, fájl
komparátorok, build gép) segítségével öszszeállítsa azt a fájlcsomagot, amit azután a
release során a webszer verekre feltöltünk.
Miér t is van erre szükség? Megtehetnénk
ugyanis, hogy *.*, azaz a website teljes tartalmát másoljuk fel minden egyes alkalommal, de valóban szükséges ez, ha a fájloknak mindössze néhány százaléka változik?

Mit töltünk fel?
Ér thető módon arra kell törekednünk, hogy
azokat, és csakis azokat az állományokat
töltsük fel a webszer verekre, amelyek valóban a ter vezett release részei. Még ha
az aktuális változtatás az összes fájl mindössze néhány százalékát érinti is, tapasztalatom szerint egy csapat egykét hetes
munkájának eredménye akár több tíz, akár
száz megabyte lehet. Ez a ma már egyébként kicsinek tűnő szám mégis sok akkor,
ha a feltöltést végző csapatnak egy másik
földrészen lévő szer verekre kell eljuttatni a változtatásokat, valamint a szer verek
közötti DFS alapú fájlreplikáció munkáját
is megkönnyítjük, ha kevesebb és kisebb
csomaggal kell dolgoznia. Egyúttal ha kizárjuk azokat a komponenseket és fájlokat,
amelyek nem érintettek a változások által,
tovább csökkentjük az esetleges tévedések
kockázatát (pl. valamilyen oknál fogva mégiscsak egy régebbi verzió kerülne feltöltésre
egy olyan fájlból, ami egyébként nem része
a releasenek).
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ÁLLÁSHIRDETÉS

Budapesti innovatív, kutatásfejlesztés területen mûködô
szoftverfejlesztô partnercégünk
kreatív csapatába keresünk
tapasztalattal rendelkezô
munkatársakat az alábbi
munkakörbe:

Szoftvertesztelô
(manuális tesztelés)
Feladat:
– A cég webes alapú informatikai
rendszereinek tesztelése, tesztek
kiértékelése, hibamanagement
– Teszttervek, tesztforgatókönyvek
készítése, a tesztek végrehajtása
és a teszteredmények angol nyelv
dokumentálása
– A problémák, hibák felderítése,
megfelelô minôség dokumentálása az erre használatos rendszerben
– A hibajavítások nyomon követése, együttmûködés a programozókkal és fejlesztôkkel
Elvárások:
– Hasonló területen, (webes
alapú) szoftverek tesztelésében
szerzett szakmai tapasztalat
- A dokumentációhoz szükséges középfokú angol nyelvtudás
– Okos és mobil telefonok mély,
naprakész ismerete
– Pontosság, precizitás, alapos
munkavégzés, megbízhatóság
– Logikus gondolkodás
– Nagyfokú kreativitás és elhivatottság, proaktív személyiség
– Szeress csapatban dolgozni
– Légy kitartó, mert az úttörô
munkához erre szükség van!
Elôny:
– Java, PHP, Ajax, SQL technológiákban szerzett tapasztalat
– Informatikus/villamosmérnök
végzettség
– Internet és irodai alkalmazások
magas szint ismerete,
– Egyéb, hasonló munkakörben
szerzett tapasztalat.
Amit partnercégünk kínál:
– Nemzetközi munkatapasztalat
– Versenyképes jövedelem
– Profi, összetartó csapat, szép
munkahelyi környezet
– Innovatív környezet
– Inspiráló feladatok, szakmai fejlôdés
Jelentkezés:
Kérlek, részletes magyar
és angol nyelv önéletrajzodat valamint motivációs
leveledet a bruttó bérigény
megjelölésével csatolva küldd
el Rábai Virág kapcsolattartó
részére a honlapunkon található
regisztrációs ûrlap segítségével vagy e-mailen a virag.
rabai@pannonjob.hu címre.
Megköszönjük, ha a regisztrációt
választod, mert így adataid gyorsabban jutnak el hozzánk és ez a
sikeres pályázat egyik záloga.
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MÓDSZERTAN
Ugyancsak a relase engineernek kell figyelnie az olyan konfigurációs fájlokra, amelyek
az éles és tesztkörnyezetben különböz(het)
nek (ilyenek az adatbázis connection
sztringek, debug kapcsolók), egy ilyen kavarodás ugyanis nagyon könnyen a szolgáltatás hibás működéséhez vagy leállásához
vezethet.
Fontos  és jogos  elvárás, hogy a feltöltéseknek, websitefrissítéseknek  amelyek
nem ritkán heti 2 alkalommal is történnek
 egy 24/7 elvárt rendelkezésre állású szolgáltatás esetén a felhasználók felé transzparensnek kell lennie, nem tehetjük ki minden
egyes alkalommal a „Karbantartás miatt a
szolgáltatás szünetel” üzenetet. Több adatközpont, szerver esetén természetesen a
load balancer segítségünkre van, hogy a forgalmat kizárjuk azokról a szerverekről, amelyeken éppen dolgozunk, azonban ilyenkor is
számolnunk kell azzal, hogy azok a felhasználók, akik már az adott szerverre kerültek,
egy ideig még ott is maradnak, és az egész
folyamatból ők is csak a pozitív változásokat
észlelhetik.

Feltöltés utáni feladatok
A csomag feltöltése utáni első lépésként a
szerverek közötti fájlreplikáció ellenőrzésére
a release engineer egy hash tesztet futtat,
azaz egy alaposan tesztelt referenciaszerver tartalmával veti össze a frissített szerverek tartalmát: ezzel az egyszerű módszerrel
könnyen kiderül, ha a fájlreplikációba hiba
csúszott. A kézi és automatizált tesztek
szintén a referenciaszerveren zajlanak, a
hashellenőrzés, és a következőkben taglalt
diagnosztikai oldalak a továbbiakban már
elegendőek.

25 webszerverből mindössze egy nem úgy
viselkedik, mint a többi, és application pool
újraindítást igényel, mert a fájlreplikáció miatt egy fájl „később ért oda”, vagy a dll cache
nem frissült. De éppen emiatt azon az egy
szerveren egy kritikus funkció nem működik
jól.
Hogy mit is tartalmazzon egy ilyen diagnosztikai oldal, nyilvánvalóan a termék és
az alkalmazott technológiák ismeretében lehet meghatározni, de a környezeti és egyéb
konfigurációs beállítások listázása, fontosabb funkciók legalább OKNOT OK szintű
meghívása mindenképpen hasznos. Egy kiragadott példaként említve a join.me website
diagnosztikai oldala visszaadja sok egyéb
mellett a letölthető join.me alkalmazás valódi
verziószámát közvetlenül az msi és exe fájlokból kiolvasva , az adatbáziskapcsolatokat, az egyéb siteokra és szolgáltatásokra
való hivatkozások listáját, URLjét, a lényeges IISbeállításokat, ezáltal gyakorlatilag
másodpercek alatt átlátjuk, minden lényeges
a helyén vane.

Összefogl al ás
Végezetül szeretném hangsúlyozni, hogy a
tesztelés szerepe és feladata, hogy az alkalmazott technikákban, eszközökben ne
vakon megbízzon, hanem hatékony módon,
de ellenőrizze azokat, és meggyőződjön
a végeredményről. A fentiekben ismertetett néhány pont is azt mutatja, hogy ilyen
esetekben a QA feladata is sokkal inkább a
folyamatok felügyelete, mint konkrét terméktesztelés.

Természetesen a több tíz vagy akár száz
webszerver tételes, egyenkénti végigtesztelése  főleg manuális módszerekkel  kivitelezhetetlen, mégis felelőtlenség lenne legyintenünk azzal, hogy ha egy szerver jó, a
többi is biztosan az: már a fejlesztés során
gondoskodnunk kell arról, hogy a kritikus beállítások, funkciók például diagnosztikai célú
oldalak meghívásával ellenőrizhetőek legyenek.
Amint a feltöltés befejeződött, indulhatnak az
automatizált tesztek, és néhány perc alatt az
összes szerveren meghívva a diagnosztikai
oldalakat képet kapunk arról, hogy minden
lényeges dolog a helyén vane. Ilyenkor derülhetnek ki olyan „apróságok”, hogy például
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Szerző: Kukla László

Kukla László
1999ben végzett a Kandó
Kálmán Műszaki Főisko
lán mérnökként a műszer
automatizálási területen,
majd 2005ben a Buda
pesti Műszaki és Gazda
ságtudományi
Egyete
men Minőségbiztosítási
mérnök oklevelet szerzett.
Egy év banki biztonság
technikában eltöltött idő
után, 20002006 között a
NuanceRecognita Szoft
verfejlesztő Rtnél tesz
telési csoportvezetőként
dolgozott, elsősorban a
termékeken belüli techno
lógia fejlesztéshez kötődő
területen.
2006 augusztusa óta szin
tén IT minőségbiztosítási
területen, jelenleg szoft
vertesztelési
igazgató
ként dolgozik a LogMeIn
Kftnél. A cég növeke
désével együtt az egyik
fő és rendkívül komplex
termékággá váló LogMeIn
Pro és Central termékek
tesztelését
irányította,
majd 2011 őszétől a join.
me online konferencia
szolgáltatás minőségéért
felelős. Szerepet vállalt a
cégen belüli minőségbiz
tosítással és teszteléssel
kapcsolatos folyamatok
és módszerek kidolgozá
sában, bevezetésében.
A
szoftverteszteléssel
és minőségbiztosítással
kapcsolatos
feladatok
mellett figyelemmel kíséri
az IT biztonságtechnika
változásait is.
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MÓDSZERTAN
két utasítással nem foglalkozna, hiszen ezek nem
ún. branchpointok, (olyan utasítások, amik befolyásolják a program futását, pl. if, case, while, stb.
szerkezetek). Tehát a repülős szakma szigorúbb
feltételeket szab, ő a branchpointokat plusz azokat
az utasításokat vizsgálja, amik tartalmaznak logikai
kifejezéseket, pl. értékadások vagy függvény paraméterek. Lássuk a pontos definícióját az ő megközelítésüknek. Mint már említettem, az ún. literal
definíciót használják, ez pedig a következőképpen
néz ki (DO178B/ED12B szabványban fellelhető).
Tekintsük a következő példakódot:

A := B or C;
E := A and D;
If E then…

(Branch || Decision)?
Elágazás lefedettség: A
tesztkészlet által meghí
vott elágazások száza
lékos aránya. 100% el
ágazás lefedettség 100%
döntési lefedettséget és
100% utasítás lefedett
séget jelent. || Döntési
lefedettség: A tesztkész
let végrehajtása során
a döntési eredmények
meghívásának százalé
kos végrehajtási aránya.
100% döntési lefedettség
100% elágazás lefedett
séget és 100% utasítás
lefedettséget jelent.

Ebben a cikkemben kódlefedettségekről lesz szó.
A motivációt az adta, hogy nagyon kevesen tudják,
hogy mi a különbség a decision és branch coverage
között. Néhányan egyenesen kijelentik, nincs különbség, a kettő teljesen megegyezik, csupán szinonimák. Néhányan pedig (talán ők vannak többen),
tudják, hogy ez nem teljesen igaz, de a különbséget
nem tudják pontosan elmagyarázni. Nos, remélem
nekik tetszeni fog a cikk.

Mi okozza a félreértést?
A félreértés több dologból fakad. Egyrészről az ISTQB
terminológia kijelenti, hogy a két fogalom szinonima.
Még Advanced Level szinten is csak annyit említ pl.
Rex Black: Advanced Software Testing Vol.3 könyve,
hogy a két fogalmat szinonimaként kezeljük, mert csak
nagyon csekély a különbség közöttük, amivel a tananyag nem foglalkozik. Így aztán az ember tudja, hogy
a kettő nem egyenlő egymással (legalábbis nem mindig), de ha megkérdezik tőle a vizsgán, akkor az a legkifizetődőbb, ha szinonimaként kezeli a két fogalmat.
A félreértés másik oka történelmi okokból fakad. Történetesen ugyanis a kódlefedettségek vizsgálatát
nem csupán a hagyományos szoftvertesztelői szakma motiválta, hanem az ún. Avionics, azaz légi közlekedési, repülési szakma is. A különbség pont ebből
adódik, a szoftvertesztelő szakma általában ekvivalensnek tekinti a két fogalmat, míg a repülős nem. Ezt
a gordiuszi csomót pl. az ISTQB alapszintű vizsga a
következőképpen oldja fel: megkérdezik, hogy 100%
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os decision coverage, 100%os branch coverageet
eredményeze. Ez mindig igaz, függetlenül attól melyik
felfogást alkalmazzuk. Így a vizsgakérdés megalkotója
és a vizsgázó is megnyugodott, egyik sem hazudott.

Lássuk a különbséget!
A branch coverage ill. a decision coverage fogalmakból a coverage szót ismerjük, ez a lefedettséget jelenti, nyílván a különbség a másik két szó definíciójában
rejlik. Tulajdonképpen csak egyféle lefedettség létezik, ez pedig a decision coverage, és a különbséget
az adja, hogy a decision fogalmat hogyan definiálják
(branchpointként vagy az ún. szó szerinti definíciót
használják, ezeket később kifejtem), függetlenül attól,
hogy magát a lefedettséget hogyan becézik. A probléma megértéséhez lássuk a következő példát:

A := B or C;
E := A and D;

Semmi különös, csak két értékadás, legalábbis a
hagyományos szoftvertesztelői felfogás szerint.
A repülős megközelítés azonban két decision lát!
Ugyanis a jobb oldalon lévő logikai kifejezést ő
decisionnek definiálja. Azért mert ez is egy önálló döntés, ami befolyásolja a lefutást, pl. akkor,
ha az A vagy az E később fel lesz használva egy
elágazásban. Ezzel szemben a szoftvertesztelői
szakma decision coverage szempontjából ezzel a

www.tesztelesagyakorlatban.hu

Szó szerinti definíciók:
1. Minden utasítás a programban legalább egyszer
meghívódik
2. Minden be és kilépési pont a programmodulban
legalább egyszer meghívódik
3. Minden elágazó utasítás (pl. if, case, while, for, stb.)
minden ága legalább egyszer meghívódik
4. Minden nem konstans logikai kifejezés (logikai vál
tozókból és logikai operátorokból áll) kiértékelődik
legalább egyszer igazra és hamisra is
5. Minden nem konstans logikai változó a logikai
kifejezésben kiértékelődik legalább egyszer igazra
és hamisra is
6. Minden nem konstans logikai változó a logikai
kifejezésben önállóan befolyásolja a logikai kifejezés igazságértékét, ha a többi logikai változó fix
Hogy jobban érthető legyen, egy utasításlefedettséghez (statement coverage) csak az 1. szükséges.
A decision coveragehez az 2, 3, 4 szükséges. A
legerősebb ún. MC/DC azaz, Modified Condition
Decision Coveragehez pedig a 2, 3, 4, 5, 6. Maradjunk a decision coveragenél. Ahhoz, hogy elérjük
a decision coverageet a literal definíció szerint, a
következő feltételeknek kell teljesülnie:
1. El kell érnünk, hogy a értékadás után A igaz le
gyen, ill. hamis (fent a 4. pont)
2. El kell érnünk, hogy a értékadás után E igaz
legyen, ill. hamis (fent a 4. pont)
3. Az elágazásunkat is ki kell értékelnünk igazként
és hamisként (fent a 3. pont)
Jól látható, hogy a 2esből már következik a 3as.
De az 1. pontot mindenképpen ki kell elégítenünk,
főleg, hogy E értéke függ Atól. Ezzel szemben
a hagyományos szoftvertesztelői megközelítéshez, ami csupán egy branchpointként definiálja a
decisiont, csak ennek kell teljesülnie:

Tehát jól láthatóan a hagyományos megközelítés sokkal gyengébb. Annál gyengébb, minél összetettebb
a logikai kifejezésünk, ami pl. úgy viselkedik, mint az
előző példában az E logikai változó. Most nézzük meg
ugyanazt az összehasonlítást az MC/DCre is, még
meglepőbb dolgot fogunk tapasztalni. Itt ugyanis a
literal definíció szerint a 2, 3, 4, 5, 6os pontok a szükségesek, vagyis:
2. El kell, hogy érjük, hogy A kiértékelődjön igazra,
ill. hamisra (4. pont)
3. Ha B igazról hamisra változik vagy fordítva
akkor megváltozik A igazság értéke, ha C értéke
fix (azaz közben nem változik, 5, 6os pont)
4. Ha C igazról hamisra változik vagy fordítva akkor
megváltozik A igazság értéke, ha B értéke fix
(azaz közben nem változik, 5, 6os pont)
5. El kell, hogy érjük, hogy E kiértékelődjön igazra,
ill. hamisra (4. pont)
6. Ha A igazról hamisra változik vagy fordítva akkor
megváltozik E igazság értéke, ha D értéke fix
(azaz közben nem változik, 5, 6os pont)
7. Ha D igazról hamisra változik vagy fordítva akkor
megváltozik E igazság értéke, ha A értéke fix
(azaz közben nem változik, 5, 6os pont)
8. Az elágazásunkat, vagyis Et is ki kell értékel
nünk igazként és hamisként (fent a 3. pont)
Ezzel szemben a hagyományos szoftvertesztelői
megközelítés, csak ezt követeli meg:
1. Az egyetlen elágazásunk (mert ebben a felfo
gásban csak ez számít), ami Etől függ ki kell,
értékelődjön igazként ill. hamisként (fent a 3.
pont), ill. E értéke befolyásolja az egész logikai kifejezés igazság értékét, ami önmaga
(fent 5,6os pont)

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

Vagyis ebben az esetben az MC/DC ekvivalens a
DCvel, amíg a szó szerinti definíció szerint nem!

Konklúzió
Persze a szó szerinti definíció alkalmazása erőforrás
igényes, de egyes szabványok megkövetelik. Mindenesetre, ha valaki belebotlik ebbe a két fogalomba, remélem most már tisztábban látja a különbséget a két
megközelítés között.
Források:
http://en.wikipedia.org/wiki/Code_coverage
http://www.faa.gov/aircraft/air_cert/design_approvals/
air_software/cast/cast_papers/media/cast10.pdf

Szerző: Tóth Árpád

1.Az egyetlen elágazásunk (mert ebben a felfo
gásban csak ez számít), ami Etől függ, ki kell,
hogy értékelődjön igazként ill. hamisként (fent a
3. pont)
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ESZKÖZÖK
lési terveket – a tesztelési szakaszok céljait –
és az eredményeket. Ez még elfogadhatóan is
működött volna egy tesztelő csapaton belül, de
valami hibádzott. Paulnak a terveket, a projekt
állapotát meg kellett osztania a csapattal, de
a csapaton kívüli hozzáférhetőség szegényes
volt.

Agilis fejlesztés indul
A cég nemrégiben agilis módszertanokat
kezdett el adaptálni, de ezek nagyrészt a
programozókat és a termékmenedzsereket
érintették. Egyik nap Paul bepillantott egy
Scrumértekezletre, ahol egy whiteboardra
lett figyelmes tele postit cetlikkel. A tábla egy
projektről szóló beszélgetés középpontjául
szolgált a programozók és projektmenedzserek között. Az értekezlet végeztével a tábla ott
maradt, mint egyfajta emlékeztető az összeszedett információkról (http://alistair.cockburn.
us/Information+radiator).

Ragadós helyzet
A tesztelői szakma néha
elájul a fejlett és költsé
ges eszközöktől, melyek
célja a menedzserek se
gítése lenne, hogy nap
rakészek legyenek. Ám
sokszor
szükségtelen
ilyen nagy tudású eszkö
zök használata. Michael
Bolton bemutatja, ahogy
Paul Holland senior teszt
menedzser kis költségű
eszközöket
használva
közelíti meg a problémát,
és illusztrálja a tesztelési
eljárást.

Kis tudású teszteszközök jönnek segítségül
Paul Holland senior tesztmenedzser (aki a modemtesztelés felelőse az AlcatelLucentnél)
egy problémába futott. Egyrészt rendelkezik
egy tapasztalt, négy főből álló tesztelő csapattal, ahol a legújabb tag két éve érkezett 5 éves
tapasztalattal a cég egy másik területéről. Paul
tisztában volt a cégben zajló eseményekkel, és
a rá váró feladatokkal.
Másfelől pedig egy kihívással nézett szembe:
hogyan adja át az elképzeléseit a csapatáról
a projektmenedzsereknek úgy, hogy ne csak
informálja őket, de figyelmüket a legfontosabb
hibák és projektproblémák felé irányítsa.

Excel és OneNote
A tesztlefedettségi jelentés készítéséhez Paul
próbálkozott a munkamenet alapú tesztmenedzseléssel (sessionbased test management
 SBTM) – James és Jonathan Bach leírása
alapján (http://www.satisfice.com/sbtm/) –, 90
perces időszakaszokat és egyszerű eszközö-
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ket használva. Két akadályba ütközött: mivel
magasan képzett tesztelői voltak, gyakran
volt rájuk szükség speciális projektek esetén,
programozók, más tesztelők és termékmenedzserek támogatásához. („kiemelt fontosságú
megszakítások”, ahogy Paul hívta őket). Telefonhívások, személyes asszisztencia, válasz
emailek nehezítették meg a tesztelők teszteléssel töltött idejét. Paul arra is felfigyelt, hogy
a szakaszok során keletkezett tesztadatokat,
eredményeket a résztvevők gyakran rosszul
értelmezték.
Először egy Exceltáblázatot próbált a követésre használni. Ami jól is működött volna, ha
csak Paulnak kellett volna hozzáférnie. Mivel
több embernek kellett hozzáférnie a táblázathoz ellenőrzés és frissítés miatt, a fájl módosítása problémás volt. A táblázatot az emberek
figyelmetlenségből nyitva (és ezáltal zárolva)
hagyták, akik pedig a zárt fájlhoz nem fértek
hozzá, azok nem tudták frissíteni, később pedig el is feledkeztek róla. Ennek eredményeként a tényleges munka és a projekt nyomon
követése elcsúszott. Közel másfél évig Paul
egy egyszerű fájlt használt a OneNote alkalmazásban, hogy ott kezelje a kezdetleges teszte-

www.tesztelesagyakorlatban.hu

„És akkor rájöttem, hogy ha nekik sikerült, nekem is menni fog,” mondta Paul. Felosztotta a
táblát három oszlopra: Elvégezni, Folyamatban és Kész. Az egyes szakaszokat cetlikkel
jelölte fél napos munkaegységek alapján. „Fél
napokat egyszerű feltüntetni a táblán és könynyen lehet számolni velük. Ennél részletesebb
követésre nincs is szükség. Rájöttem, hogy
minden más teendőjük mellett a tesztelők másfél, két órát tudnak tesztelésre szánni délelőtt
és délután is. Óránként is mérhetnénk az időt,
de minek? Csak felesleges nyűg lenne. Ezért
is választottuk a munkamenet és a szálalapú
tesztmenedzsmentmegközelítések keverékét
(http://www.satisfice.com/blog/archives/503).

új firmwareverziójának tesztelése, mely független volt az eddigi feladatoktól. Ezek után
kezdtünk hozzá a teszteléshez.”
Ahogy a tesztelők munkához láttak, felírták a
nevüket a cetlikre, majd átrakták őket az Elvégezni oszlopból a Folyamatban oszlopba. Minden egyes elkészült feladat után a cetli a Kész
oszlopba került.
A tábla szinte azonnal rendelkezésre bocsátotta a szükséges információkat. Mivel négy
tesztelő volt a csapatban, és 10 félnap egy
hétben, Paul hetente olyan negyven cetli átmozgatásával számolt. De nem ez történt. Az
első hét végeztével alig 13 terv lett teljesítve.
„Úgy tűnt, hogy el vagyunk maradva a munka
háromnegyedével! Az emberek el voltak foglalva a dolgaikkal, de ez nem látszódott a táblán,
se én, se a csapat, se az ügyfelek nem látták.
Kérdésekkel álltunk elő.”

Továbbgondolt Post-it

Paul minden egyes cetlire írt egy rövid leírást
arról, hogy mit kell elvégezni az adott szakaszban, egy adott terv vagy egy felvetett ötlet
formájában. Sorba rendezte a cetliket, hogy a
legfontosabbak kerüljenek az egyes oszlopok
tetejére.

Az első, amire felfigyeltünk, hogy az előkészületek sokkal több időt igényeltek, mint gondoltuk – nem egy, hanem hat munkanapot. „Tanakodtunk erről. Az egyik javaslat az volt, hogy
hat munkanapot szánunk egy újabb tesztelési körre, de amint ezt átbeszéltük, rájöttünk,
hogy első alkalommal csináltuk ezt, és sokat
tanultunk belőle. Így ezt betudtuk egy egyszeri eseménynek. De a feladat nagyon jó volt,
mivel a folyamat láthatóvá tétele (vagy annak
hiánya) rávilágított problémákra, melyek nem
kerültek látótérbe elég korán.” Ezzel bővült a
cetlik színe. „Most már ha egy tesztelő belefut
egy hibába – bármi, ami lassítja vagy nehezíti
a folyamatot –, akkor azt egy világos rózsaszín
cetlire írja. Amint egy ilyen megjelenik, a hiba
azonnal láthatóvá válik az egész csapat számára, köztük a programozóknak vagy a betérő
menedzsereknek is. A világos rózsaszín cetlikkel jelezzük azokat a tesztelési terveket is,
amikben hibákat találtak. Ezek a tervek a Folyamatban oszlopban maradnak, amíg a hiba ki
nincs javítva vagy újra nincs tesztelve.”

A színek pedig további felosztásra adtak lehetőséget. „Két nagyobb területet kellett lefednünk ebben az adott ciklusban. (Először
tesztelnünk kellett az új fizikai réteg átviteli
tulajdonságát, másodszor pedig a változó zajszintek stabilizálását.) Ezeket a terveket kék és
zöld cetlikre írtuk. A tesztek kidolgozása után
a futtatásukhoz szükségünk volt egy működő
tesztelési környezetre. Ennek létrehozása egy
teljesen más jellegű munka volt, ezért világos
sárga cetlit kapott. Lila színt kapott a modem

A programozók vagy menedzserek látogatásai
többnyire a korábban említett magas prioritású megszakítások (pl. váratlan vagy nem tervezett feladatok) miatt történtek. „Eleinte nem
mértük a megszakítások idejét, de a kieső
munka jó részét kitették. Úgy döntöttünk, kezelésbe kell venni ezeket a feladatokat. Immáron,
ha egy termékmenedzser megszakít valakit a
munkában, vagy igény érkezik az ügyféltől, akkor ahhoz készítünk egy új cetlit. Ezek először
majdnem mindig az Elvégezni oszlopba kerül-

Post-it
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ÁLLÁSHIRDETÉS

On behalf of our multinational partner we are looking
for candidates for the following role:

Test Engineer
Tasks:
– Debug test scripts, tailor
local systems, improve test
efficiency by upgrading
test scripts
– Develop new test scripts,
new tools
– Maintain and fix existing
test scripts, tools
– Improve test automation
and test result reporting
developing automated tools
– Maintanance and code
installation on Storage
Area Network switches;
SVC nodes; AIX, Linux,
windows host systems
– New hardware
installation and hardware
debug
– Test support servers
system administration
Requirements:
– Relevant Degree (IT
field or Electrical Engineer
degree is an advantage)
– Experience in
programming (C# or Perl)
– Intermediate level of
English (both written and
spoken)
– Previous experience as
test engineer is preferred
Our client offers:
– Easily reachable from
Budapest
– Competitive salary
– Stable background
provided by a dynamically
growing company
Application:
Please send your detailed
CV both in English and
Hungarian - with the ID
number in the subject of
the letter - toVörös Barbara with the help of our
registration form below or
to the following
e-mail address:
barbara.voros@pannonjob.hu
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ESZKÖZÖK
tek, de ha kellően magas prioritásúak voltak,
akkor a tesztelők azonnal hozzákezdtek, és a
Folyamatban oszlopba helyezték őket. A megszakítások megkülönböztetésére bevezettük a
halvány sárga jelölést, így ezeket is azonnal
látni lehetett. Jogos a kérdés, hogy miért ne
egy világos sárga cetlit használjunk, ami mind
a sürgősséget, mind a feladat váratlan megjelenését jelezné. Egyszerű: a világos sárga szín
már foglalt volt.”

Ellenőrzés
tervezés

és

újra-

A hiányzó és „megszakított” cetlik kombinációja még több információt biztosított. ”Az egyik
tesztelőt még mindig további feladatok elvégzésére kérték egy korábbi projekten, és nem
számoltak azzal, hogy ezt is jeleznie kellett a
táblán. Arra is rájöttünk, hogy körülbelül két
napnyi sürgős munkát kaptunk hetente. Ennek
tudatában rendszerezhettük az esedékes feladatokat, és ennek megfelelően állíthattuk fel
a munkafolyamatot. Újra ellenőriztük a fontossági sorrendeket, és heti egyhárom alkalommal frissítettük a táblát.”
A csapat arra is felfigyelt, hogy bizonyos tervek néha a vártnál több munkával járnak, így
ahogy a feladatok a Kész oszlopba kerültek,
a tesztelők azonnal jelezhették a cetliken az
adott szakaszra fordított időt. „Nem tudhatjuk
mindig előre, hogy mennyi időbe fog telni egy
adott tesztelési terv teljesítése. De még így is
nagy segítségünkre volt a tábla az adott szakaszokra fordítandó munka kiszámításában.
A tábla egy vázat adott a munka felosztásáról
szóló beszélgetésnek. „A tesztelők időnként
páros tesztelést végeztek, ha olyan teszttervvel dolgoztak, ami ismeretlen volt számukra,
vagy úgy érezték, két tesztelő figyelme szükséges hozzá. Ilyen esetekben mindkét tesztelő
nevét felírták a cetlire, és a megszokott módon
haladtak tovább.” Ez elősegítette a lefedettségben való gondolkodást. „Mindig szeretem
látni az Elvégezni oszlopban lévő lehetséges
feladatok listáját. Ha nem látom, akkor kezdek
aggódni, hogy nem használjuk a képzelőerőnket új tesztötletek tekintetében.

végezni oszlop tartalmát a tervezett határidőkkel. A projekt végéig az a célunk, hogy csak
alacsony prioritású tesztötletek maradjanak
hátra. Ezért a fontos dolgokat amint tudjuk,
átmozgatjuk a Kész oszlopba. Bár elmondjuk
a véleményünket a projektmenedzsereknek, a
végén így is ők szabják meg a prioritásokat és
a kiadási dátumot.”
A projekt vége felé Paul a menedzserekkel
együtt átnézi a tesztelési törekvéseket. „Van
egy táblázatom, amelyben listába foglaltam
az összes szakaszt, amihez tesztterv készült.
Ezen belül megtalálható az elvégzett szakaszok egy csoportja a felfedezett hibákkal és
problémákkal együtt, melyek még mindig nyitottak. Senkit se érdekelnek a lezárt hibák és
problémák, így ezekről nem is érdemes beszélni. Ami viszont sokkal érdekesebb a csapat
számára, az a teszttervek listája, melyekkel
még nem foglalkoztunk; a velük járó kockázatok, ha figyelmen kívül hagyjuk őket. De ezek
tipikusan olyan problémák, melyek már jó ideje a táblán voltak, és korábban beszéltünk is
róluk. Az emberek már gondolkodtak rajtuk,
ezért hamar végzünk az ellenőrzésekkel.

Michael Bolton
Michael Bolton teszte
lési tanácsadó és okta
tó Torontóból. James
Bachhal együtt köny
vet írt Rapid Software
Testing címmel, és
egy oktatóanyagot is
írt arról, hogy miként
tesztelhető egy szoft
ver hitelessége bi
zonytalan feltételek és
komoly határidők mel
lett, mely megtalálható
a honlapján.

Összefoglalás
Paul és a csapata már közel egy éve használják a táblát. „Mióta ezt a táblát használjuk, sokkal tisztábban látjuk, mi van előttünk, és így
fel is tudunk készülni, jöjjön bármi is. Amikor
pedig „Nem”et vagy „Még nem”et kell mondanunk, az emberek rögtön láthatják, hogy miért.
A szoftveriparban gyakran gondolunk úgy az
eszközökre, mint magas minőségű automatizáló technológiák. Ugyanakkor egy eszköz lehet bármi, ami kibővíti a lehetőségeinket. Néha
a legegyszerűbb, kis tudású eszközök – mint
kis postit cetlik – adják meg azt a segítséget,
amire szükségünk van.

Szerző: Michael Bolton

Látható határidők
„A feladatlista továbbá segít sorba állítani a
tesztelést a határidőkkel. Mint a legtöbb fejlesztői csapat, mi is kötve vagyunk a határidőkhöz.
A projektmenedzserekkel való beszélgetések
sokkal könnyebbek, amikor megvitatjuk az El-
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RENDEZVÉNY
Mi is a startup?
Általában egy jó ötletből elinduló, gyorsan
fejlődő vállalkozás. Sokan azt gondolják,
leginkább internetes vagy technológiai
fejlesztéseket sorolunk ebbe a kategóriába, de léteznek az oktatásban, biotechnológiában,
környezetgazdálkodásban,
energetikában, megújuló energiában,
robotikában, gyár tás és csomagolástechnológiában működő innovatív vállalkozások is. Már megvannak az első hazai
siker tör ténetek is, a Prezi, a LogMeIn és
a Ustream sztoriját mindenki ismeri itthon
és világszer te.

StartUp Weekend Budapest 2012
A Global Startup Battle
során több, mint 1000
frissen indult startup
csapott össze egy hét
vége alatt a végső győ
zelemért. A verseny kü
lönlegessége, hogy nem
kész startupok indultak,
hanem vállalkozó kedvű
fejlesztők, designerek és
üzletemberek egymástól
függetlenül jelentkezve a
helyi eseményeken for
máltak csapatokat, és
54 óra alatt hozták létre
termékük első verzióját,
valamint
vallálkozásuk
alapjait.

Startup Weekenden voltunk „pitch”elni, startupot
indítani, hasonszőrűekkel beszélgetni, közben
kérdéseket tettünk fel a startupökoszisztéma
egyik meghatározó szereplőjének arról, mit gondol az itthon és a világban zajló változásokról.
A hazai startupökoszisztéma egyik meghatározó
szereplőjével, a CoLabs Startup Center egyik alapítójával, Bakó Zsolttal beszélgettünk:
Mi is a Colabs?
A
CoLabs
egy
központi
hub
startup
vállalkozásoknak, igyekszünk elérni a legtehetségesebb embereket a technológia, design és business
területéről. Segítjük, hogy Ők projektekre csapatokat formáljanak, majd igyekszünk kiválasztani a
legtehetségesebb teameket. Ezeket a csapatokat
összekötjük tapasztalt mentorokkal, majd első lépésben a kezdeti befektetést is a CoLabsen keresztül adjuk meg a legígéretesebb csapatoknak.
Jelenleg a CoLabs a belvárosban, 600 m2en,
központi irodában működik. Különböző rendezvényeket szervezünk, illetve egyéb rendezvényeknek adunk helyet. Központi irodánkban kisebb
startupvállalkozások is dolgoznak számos területen, például űrvállalkozás, filmprodukciós iparág, gerillamarketing területén, és van pár technológiai start up is. 2009ben indultunk, a Colabs
akkor még „hagyományos” coworking irodaként
működtünk. Ahogyan a közösség elkezdett egyre
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nagyobb lenni és egyre szélesebb réteget elérni,
elkezdtek fejlődni ezek a cégek is.
Tevékenységünk nagy része arra épül, hogy olyan
vállalkozásokba fektetünk be, amik még nem léteznek. Ezért kellenek a rendezvények, ezért van
a közösség. A cél az, hogy megtaláljuk a legígéretesebb startupokat, és ezen csapatoknak olyan
nehezen elérhető erőforrásokat tegyünk lehetővé,
mint például a mentorháló, tehát azoknak a tapasztalt vállalkozóknak az összessége, akik már
végig csináltak már ilyen startupokat, és talán ebből van itthon a legkevesebb.
Milyen tanácsokat tudnál adni olyanoknak, akik
itthon startup-vállalkozást indítanának?
A csapat a legfontosabb! Fontos, hogy megtalálja
az ember azokat, akikkel igazán hatékonyan és
jól tud együtt dolgozni, ez az egyik legfontosabb
dolog. Minél inkább keressék azokat lehetőségeket, ahol hasonló érdeklődésű emberekkel megismerkedhetnek.
A Startup Weekend is egy ilyen lehetőség, hiszen
itt nem egy kávézás mellett döntik el, hogy együtt
fognak dolgozni. Ez egy ritka lehetőség, hogy
élesben kipróbálják egymást egy kis projekten,
csak hogy lássák, hogy milyen együtt dolgozni.
Sok esetben nem a technológián bukik el egy
ilyen vállalkozás, hanem a csapat szintjén, mások
a motivációk, nincs csapatdinamika.

www.tesztelesagyakorlatban.hu

Idén elhangzott az állam első üzenete
a star tupoknak! A Nemzeti Innovációs
Hivatal (NIH) új szereplő a gazdaságfejlesztés területén, de úgy tűnik, hogy az
államigazgatás berkeiből először Ők fedezték fel a star tupokban rejlő óriási lehetőséget!

Mi a StartUp
Weekend?
A Star tup Weekend egy
54 órás projektfejlesztő
verseny, mely idén először globális megmérettetést és 50 000 dollár ér tékű fődíjat
jelenthet a budapesti győztes számára.

Hogyan látod: mi az, amivel el vagyunk maradva
nemzetközi viszonylatban?
Amivel el vagyunk maradva, az a tapasztalat. Például Amerikában már nagyon sok entrepreneur
van, tehát már végig csinált több céget, és azt a
tapasztalatot folyamatosan vissza tudják forgatni.
Ha a hazai sikereket nézzük (pl. LogMeIn, Prezi),
Ők már nagyon komoly mennyiségű tapasztalatot
halmoztak fel, de Ők még most futnak fel, és minden energiájukkal erre kell koncentrálniuk.
Úgy általában egy generáció lemaradásban vagyunk,
de nemcsak vállalkozói, hanem befektetői téren is,
ezen a téren is kevés a tapasztalat még ilyen jellegű
befektetések terén. Ez egy fejlődő ökoszisztémának
a velejárója, itthon még nagyon az elején vagyunk.
A budapesti Startup Weekenden a következő
startupok szálltak harcba a nyereményekért:
• Eclay: piactér 3Dnyomtatás szolgáltatóknak

• Social Sightseeing: közösségi idegenvezetés
• SoPreSo: analitika prezentációkhoz
• SpicyApp: mobilalkalmazás éttermek számára
• Taskpool: online piactér mikromunkák számára
• Toddler In The City: családbarát helyszínek
keresője
Kíváncsiak voltunk, hogy a csapatok hogyan
tesztelik termékeiket, de az idő rövidsége
miatt erre nagyon kevés energiájuk maradt.
Leginkább az üzleti modell kidolgozásával és
a termék elkészítésével foglalkoztak. Akiknek
tesztelésre is jutott idejük, azok kizárólag a
funkcionalitásra koncentráltak csak.
A Startup Weekend legjobbjának a Sopreso
(Social Presentation Software) projekt bizonyult. Az alkalmazás célja, hogy az egyirányú prezentációkat egy valós idejű közösségi
kommunikációvá varázsolják, amit úgy érnek
el, hogy bármilyen mobil eszközzel bárki a
prezentálóhoz tud csatlakozni. A projekt egyik
alapítóját, Pál Dénest faggattuk a díjnyertes
ötletről és benne rejlő lehetőségről.
Hogyan jött az ötlet?
Voltunk egy magyarországi konferencián,
ahol nagyon kevés idő maradt az előadás
után feltenni kérdéseket. Mi szerettük volna
valamit megkérdezni, és az előadót nem lehetett megtalálni. Abba gondoltunk bele, hogy
ha egy jó üzletet szerettünk volna ajánlani, és
nem találjuk, akkor ez egy elveszett üzlet, és
erre a problémára kerestünk megoldást, aztán később felismertük, hogy még számos
egyéb szolgáltatást hozzá tudunk adni ehhez
az alkalmazáshoz.
A verseny alatt milyen fejlesztésre, feladatokra koncentráltatok?
Célunk volt a verseny kezdetén, hogy egy teljesen kész működő verzióval jelenjünk meg.
A három alapfunkció fejlesztésére koncentráltunk főként.
Milyen jövőbeni lehetőségeket láttok?
A lehetőségek száma szinte végtelen, a mentorok pillanatok alatt felmérték a projektünket,
és eszméletlen jó új funkciókat javasoltak, ellátva minket évekre ötletekkel.

Bakó Zsolt
Zsolt 2008ban, az egye
temi éveket követően, 22
évesen vágott bele első
cége alapításába, és egy
ben indult el egy kezdő
vállalkozás felépítésének
az útján. 2009. elején, egy
rövid amerikai tartózko
dást követően elhatározta,
hogy megalapítja a Buda
pesti Startup Közösséget,
és az Open Coffee Clubs
mintájára heti rendszeres
séggel összejöveteleket
szervezett. Ezek az ösz
szejövetelek hamarosan
alkalmi coworking szer
veződésekké, ún. Jelly
vé alakultak, majd 2009.
júniusában, mint a Colabs
Coworking Office társala
pítója ismerhettük meg.
Részt vett az első magyar
professzionális
startup
befektetési tanács, az
Elevator Pitch Competition
(EPC)
létrehozásában,
amely idáig VC és angel
befektetésekkel több, mint
5 millió dollár haszonra tett
szert. 2010. szeptembe
rében a StartupFlyer lét
rehozása volt a következő
lépés, mely a helyi vállal
kozói szférát szorosabbra
kívánta vonni egy speci
ális eszközzel, hogy kap
csolatot teremtsen olyan
szakemberek között, akik
eddig ismeretlenek voltak
egymás számára. Zsolt
mindezek mellett az ame
rikai kapcsolatok építése
érdekében egy hónapot
töltött a Szilikonvölgyben.

• Learn Chinese with Mahjong: tanulj kínaiul
mahjongozva
• Kube: kocka alakú LCDkijelző játékokhoz
TESZTELÉS A GYAKORLATBAN – A SZAKÉRTŐ TESZTELŐK LAPJA

37.oldal

NE a végén fedezze fel a
hibákat!

Passed Informatikai Kft.

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

A megbízható tesztcsapat!
www.passed.hu

39.oldal

Megbízható telefonok megbízható boltból

Mobiltelefon, Tábla PC,
Laptop és GPS
adás-vétel, csere
1067 Budapest, Teréz körút 31.
Nyitva tartás: H-P: 8.00-20.00 Sz: 10.00-16.00

Tel.: +36 70 331 4747, +36 20 922 3333

