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A fiataloknak elkezdődött az iskola és talán mi
öregebbek is nekiálltunk tanulni valami újat így
szeptemberben. Ha a tanulás a téma, sokan
kifejezetten csak az új szakmai elemek, eszközök, módszerek elsajátítására gondolnak.
De a szakmai fejlődés mellett van más oldala
is a tanulásnak. Had meséljek el egy történetet
mely egy közeli ismerősömmel esett meg és
nagyszerűen mutatja, hogy az egyén tudás kevesebbet ér mint a csapatmunka.
A nyári időszámítás alkalmával 2 óráról 3 órára kellett állítani az órát. Este a TV-ben bemondták, majd anyu (hogy el ne felejtse később) előreállította 1 órával az ébresztőórát,
mely a TV mellett volt.
Apunak pár perccel később eszébe jutott,
hogy előre kellene állítani az órát 1 órával,
amit annak rendje-módja szerint meg is tett
még kora este (hogy később el ne felejtse).
A gyerekek közül a kisebb már lefeküdt aludni, a nagyobb pedig még TV-t nézett. Amikor
fáradt lett, elindult lefeküdni. A szülei már
aludtak, neki viszont eszébe jutott a nyári időszámításra való átállás, és ennek örömére 1
órával előrébb állította az ébresztőórát.
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előrébb állítottad az órát?” „Igen.” „Én is.” „Én
is.” – szólalt meg nevetve a gyerek.
A kommunikáció és a csapatmunka csodákra
képes. Ne mindig a szakmai célokat kergessük,
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Üdvözlettel,

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.tesztelesagyakorlatban.hu webszájton („lap”) található tartalom
a SZERZŐ(K) és a („kiadó”) szellemi tulajdona.
Az Acrobyte Informatikai Kft. fenntart minden, a lap bármely részének
bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésé
vel kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását
nemzetközi és magyar törvények védik.
A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy
részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet,
struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult
a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére,
adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Pongrácz János

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

24 Módszertan

James Bach

Mauri Edo

A teszt esetektől a mind map-ig: egy személyes tapasztalat

A tesztelők hét típusa

A tesztelési módszereknek és a teszteszközöknek összhangban kell lenniük egymással. Valójában a tesztelési módszertannak tartalmaznia kellene a teszteszközök listáját
és használatának módját is. Projektenként változhat a tesztelési módszerünk, -folyamatunk ugyanúgy, mint az eszközkészletünk. Éppen ezért érdekelnek azok az írásokat,
ahol a módszertan- és eszközválasztások személyes tapasztalatairól esik szó.

Az emberek különböznek egymástól, ezáltal mi tesztelők sem vagyunk egyformák. Az apró eltérések okozzák azt, hogy más-más technikákat, módszereket, eszközöket használunk szívesebben a munkánk során. Minél különbözőbb embereket tudunk egy csapatba összeállítani, annál versenyképesebb
lesz a tesztelési szolgáltatásunk.

xxxxxx

28 Módszertan
Jonathan Kohl

8 Oktatás

Erik van Veenendaal

Gyártsunk nagyszerű történeteket a jobb tesztelési forgatókönyvekért

Állíthatjuk azt egy funkcióról, hogy leteszteltük ha azt egyszer, egyféleképpen ellenőriztük. De ugyanezt mondhatjuk akkor is róla, ha nem csak végfelhasználóként, hanem
takarítónői-, vagy rendszergazdai szerepkörben, csúcsvezetőként, menedzserként,
vagy netán hackerként közelítettünk az adott funkcióhoz. Abban biztos vagyok, hogy
a különböző forgatókönyvekkel való tesztelés részletesebb képet ad a funkció minőségéről. A kérdés az tesztelőként milyen felhasználói történetbe éljük bele magunkat.

TMMi szakértővé válni

A világon többféle tesztelői szakképzés és képesítés létezik. Idehaza a felsőoktatásban már helyenként színvonalas tesztelői képzések is találhatóak,
de ezt a szakértői réteget még mindig a szakmai tanfolyamok és az IT cégek
gyakorlatai képezik ki. A cikkben a jelenlegi képesítésről, valamint az új vizsgarendszerről a TMMi-ról tudhatunk meg többet.

30 Automatikus
BlazeMeter

12 Módszertan

Mobil applikációk teljesítmény tesztje

Zuhaib Ahmed

Úgy ahogy a webes programoknál, a mobil alkalmazásoknál is szükséges lehet megmérni a szoftver teljesítményét. Miben különbözik ez a tesztelés a webes alkalmazások
teljesítmény tesztelésétől? Milyen eszközzel mérhetjük meg a rendszer teljesítményét?

A Web Service-ek tesztelése – Az alapokból kiindulva

Ha egy webes szolgáltatás hibás értékeket ad, akkor nagyon sok problémánk
kerekedhet belőle. Tehát ha webes szolgáltatást akarunk használni/publikálni,
a szolgáltatás tesztelését is fel kell vennünk az eszköztárunkba, hogy megbizonyosodjunk a funkcionálisan megfelelő működésről. Amennyiben a szoftverfejlesztési folyamatunk elején alkalmazzuk a web service-ek funkcionális
tesztelését, az felgyorsítja magát a fejlesztési folyamatot és növeli az alkalmazás minőségét.

34 Módszertan
Rob Lambert

A felderítő tesztelés irányítása

Egy munkafolyamatnál az átláthatóság, mérhetőség mindig nagyon fontos. Bármelyik pillanatban is kérdezik meg az vezetőtől, hogy hogyan áll a feladatvégzéssel,
korrekt választ kell tudnia adni. Az ad-hoc teszteléssel leginkább ez a baj. Képtelenség pontosan meghatározni az elvégzett tesztelési munkák nagyságát. De mi a
helyzet a felderítő tesztelésnél? Hogyan lehet az eredményeket riportálni?

16 Módszertan
Joel Montvelisky

36 Módszertan

Ne bonyolítsd túl a tesztelést!

Santhosh S Tuppad

A tesztelő szemszögéből a tesztelési feladat sokszor végtelenül egyszerű tud
lenni. Pláne akkor, ha az adott munkában a tesztelőnek nagy tapasztalata és
rutinja van. Ami viszont belülről egyszerűnek néz ki, kívülről közel sem látszik
annak. Semmi értelme csak azért bonyolítani a feladatainkat, hogy pótolhatatlanságunkat éreztessük a munkatársainkkal. Végezzünk el mindent a maga
egyszerűségében.

Intelligens tesztelés böngésző bővítményekkel

Gondolkozzunk el egy kicsit azon magunktól hány olyan böngésző bővítményt
tudnánk felsorolni, amely a szoftvertesztelést segíti? Ha ez a szám kellőképpen alacsony, akkor itt az idő a bővítmények telepítésére. Rengeteg olyan
hasznos add-on létezik, ami megkönnyíti egy tesztelő munkáját.

18 Teszteszköz

38 Teszteszköz

Krzysztof Konopko

Sig Ueland

Mobil tesztelés – emulátorok vagy valós eszközök

19 alkalmazás, a weboldalak mobil eszközös teszteléséhez

Aki valaha is mobil fejlesztésre/tesztelésre adta a fejét, az nagyon jól tudja,
hogy a mobil eszközök változatossága mekkora kihívást jelent. A tesztelésben
hamar előjön a kérdés, hogy valós eszközöket, vagy valamilyen szimulációt
használjanak az ellenőrzések alatt. Hogy hol van a kettő között az arany középút azt mindannyiunknak egyenként kell megtapasztalni.
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xxxxxxxx

Közel lehetetlen feladat minden egyes mobil eszközből egy példányt beszerezni. Ha ezt
feltuningoljuk a különböző operációs rendszerek és böngészők verzióival, akkor majdnem biztosan állítom, hogy hazánkban sehol nincs ekkora mobil eszközpark. De mégis
milyen lehetőségeink vannak a mobil applikációnk legteljesebb körű tesztelésére?

www.tesztelesagyakorlatban.hu
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HUMÁNERŐFORRÁS
Figyelem: A technikai tesztelők gyakran figyelmen kívül hagyják azokat a feladatokat, amelyek nem tesztelhetőek könnyen és
egyszerűen a különböző segédeszközökkel.
Sokszor őket nem a tesztelési módszerek tanulása, sokkal inkább a segédeszközökben
szerezhető jártasság érdekli.

Analitikus tesztelő
Az analitikus tesztelő (nem kötelezően, de)
általában szereti a modelleket és imádja a
matematikát. Diagramokkal, mátrixokkal és
különböző táblázatokkal dolgoznak. Hosszú
specifikációkat olvasnak. Vonzódnak az ös�szetett teszteléshez. (Ha választanom kellene egy kategóriát az alábbiak közül amely
rám vonatkozik, akkor azt mondanám, hogy
inkább analitikus tesztelőnek érzem magam,
mint egyébnek.)
Figyelem: Az analitikus tesztelő hajlamos
a tervezési bénulásra. Állandóan a legjobb
tesztkörről, teszteset halmazról álmodozik és
a “csak” jó nem elég neki. Ha valamilyen feladatot nem tud egyszerűen megcsinálni, akkor továbblép rajta és figyelmen kívül hagyja.

A tesztelők hét típusa
Az emberek különböznek egymástól, ezáltal mi
tesztelők sem vagyunk
egyformák. Az apró eltérések okozzák azt, hogy
más-más
technikákat,
módszereket, eszközöket
használunk szívesebben
a munkánk során. Minél
különbözőbb embereket
tudunk egy csapatba ös�szeállítani, annál versenyképesebb lesz a tesztelési szolgáltatásunk.

A munkám legnagyobb részt tanítással, tanácsadással, és tesztelők értékelésével telik.
De mint embernek nekem is szükségem van
a különbözőségek elfogadására, megértésére: az eltéréseink teszik erősebbé a csapatot.
Ez azt jelenti, hogy nem emelhetek ki egyetlen egy tesztelői típust a sok közül és nem
képezhetek mindenkit ki ezen sablon alapján.
Másrészről nagyon sok olyan érdekes “minta”
tulajdonság és temperamentum van a tesztelők között amit ésszerű lenne elterjeszteni,
megtanítani az egész közösségnek. Annak ellenére, hogy a hópelyhek mind egyediek, az is
igaz, hogy annyira egyformák.
Szóval azt gondolom, hogy legkevesebb 7 különböző tesztelői típus létezik: adminisztratív,
technikai, analitikus, közösségi, empatikus,
felhasználói és fejlesztői. Mielőtt kifejtem a
különböző típusokat szeretném megjegyezni,
hogy ezek a típusok igazából minták. A te stílusod ezek közül több mintára is illeszkedhet.

Adminisztratív tesztelő
Az adminisztratív tesztelő szereti továbbtolni
a dolgokat. Csináld meg a feladatot, hárítsd

6.oldal

Közösségi tesztelő
el az akadályokat, juss el a “végéig”. A magas szintű adminisztratív tesztelő ott akar
lenni a megbeszéléseken, követni akarja
a megállapodásokat, meg akarja kapni az
erőforrásokat. Ők koordinátorok, vagy menedzserek. A z alacsonyabban képzett adminisztratív tesztelők gyakran szeretik a tesztelés sablonos feladatait: táblázat sorait
végigellenőrizni, minden checkbox ki van-e
pipálva, stb… (Én több évig voltam tesztme nedzser és nagyon sok adminisztratív munkát végeztem.)

A közösségi tesztelőnek Te kellesz. A közösségi tesztelő felderíti mindazokat, akik segíteni tudnak neki és előnyben részesíti a csapatmunkát. A közösségi tesztelő tudja, hogy más
emberek munkája is szükséges ahhoz, hogy a
feladattal végezni tudjon. Nincs olyan ember
aki a teljes megoldást ismerné. A közösségi
tesztelő tudja, hogy nem szükséges programozónak lennie a teszteléshez – de biztosan
ismer egy fejlesztőt, aki segíteni tud neki. Egy
jó tesztelő fejleszti a társaságot: megbízható
és használható információkkal látja el a többieket. (Én több közösségi tesztelői mintát
követek.)

Figyelem: Az adminisztratív tesztelőket gyakran “ál” tesztelési folyamatok csábítják el.
Sokszor nem a tesztelés értelmi részeire koncentrálnak, hanem sokkal inkább a vizuálisakra.

Figyelem: A közösségi tesztelő lusta lehet és
úgy tűnhet, hogy ellopja a többi ember kemény munkáját. Ezenfelül többet jár össze az
emberekkel ami a munka költségét növelheti.

Technikai tesztelő

Empatikus tesztelő

A technikai tesztelő eszközöket csinál, használ és általában véve a kód ciklusaiban gondolkodik. Ők nagyon jó képviselői a tesztelhetőségnek, mert a fejlesztők nyelvét beszélik.
A Google és a Microsoft szereti a technikai
tesztelőket. (Mint programozó, fele részt én is
ebben a cipőben járok.)

Az empatikus tesztelő teljesen beleéli magát
a termékbe. A legfontosabb módszere, hogy
belebújik a felhasználó szerepébe. Ez nem
teljesen ugyanaz, mint szakértő felhasználónak lenni, mivel fontos különbség van a felhasználókat támogató tesztelő és az esetenként tesztelő felhasználó között. Ez nagyon

www.tesztelesagyakorlatban.hu

messze van az én stílusomtól ezért fel sem
ismertem, észre sem vettem mostanáig. A
technikai tudás nélküli emberek általában ezt
a mintát követik és sokszor hozzáveszik az
adminisztratív és közösségi típusokat is.
Figyelem: Az empatikus tesztelők tipikusan
sok munkát fordítanak arra, hogy mit és hogyan csinálnak.

Szakértő felhasználó
Megjegyzem nem azt írtam, hogy “felhasználói tesztelő”. A szakértelmet a domain tudásra, vagy a tárgyi tudásra értem. A szakértő
felhasználók nem látják magukat tesztelőként, de mint potenciális felhasználók segítenek a tesztelési feladatokban. A szakértő
tesztelő igazából egy elképesztően jó szakértő felhasználó.
Figyelem: A szakértő felhasználónak nincsen
tesztelői személyisége és hajlandósága sincs
arra, hogy megtanulja, vagy kifejlessze magában ezeket a képességeket.

Fejlesztő
A fejlesztők sokszor tesztelnek. Ők a legideálisabbak a unit tesztek elvégzéséhez. A technikai tesztelőknek és a fejlesztőknek is hasznukra lehet ha együtt tudnak dolgozni. Amikor
a fejlesztőknek tesztelési feladatai vannak
általában technikai tesztelőkké válnak.
Figyelem: A fejlesztőknek nincsen tesztelői
személyiségük és hajlandóságuk sincs arra,
hogy megtanulják, vagy kifejlesszék magukban ezeket a képességeket.
Amikor a tesztelőket osztályoztam használható, elfogadható csoportosítást kerestem
amely mások segítségére válhat. Úgy gondolod, hogy kihagytam egy kategóriát, vagy nem
megfelelő a csoportosításom? Kérlek jelezd
ezt felém.
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Szerző: James Bach

James Bach
Szeretem a programozást,
ezért is kezdtem programozóként a karrieremet.
De megláttam a hiányosságokat a szoftverminőség-biztosításában amely
sokkal vonzóbb volt számomra, mint maguk a
szoftverek, alkalmazások.
Ellenállhatatlan számomra a következő kérdés:
„Honnan tudom, hogy jó
minőségű a munkám?”
Csakugyan, honnan tudom, hogy valami jó? Mit
jelent a jó? Ezért tértem át
a szoftverminőség-biztosítás oldalára 1987-ben.
Manapság különböző csapatoknak és egyéneknek
segítek megtervezni a minőségi folyamatokat, tesztelési módszereket, és próbálom átadni a kockázatok
kezelésének
technikáit.
Emellett kockázatelemzéssel, teszttervezéssel és
számítógéppel támogatott
tesztelés tervezéssel, kialakítással foglalkozom.
Tapasztalatimat leginkább
a szilikon-völgyi, piac-vezérelt
szoftvercégektől
- mint Apple Computer,
Borland - származnak. A
technikák amiket gyűjtöttem és továbbfejlesztettem az alábbi körülmények
között voltak használva:
sűrített ütemterv, gyakori
változtatási kérelmek, moduláris-alapok és szegényes specifikáció.
James blogjában számos
érdekes cikket találhatsz.
http://www.satisfice.
com/blog/
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OKTATÁS
ÁLLÁSHIRDETÉS

Tesztvezető

1.ábra IREB vizsgák száma

ISTQB

• Látható a munkáltatók számára, hogy ő egy
szakértő tesztelő.

Természetesen a legismertebb és egyben piacvezető tesztelési vizsgák az ISTQB vizsgák.
(International Software Testing Qualifications
Board; www.istqb.org). Több, mint 300.000
ISTQB vizsgázott tesztelő szakember van világszerte, alap vagy mester szinteken. Ez a szám
negyedévente 12.000-rel növekszik. A másik ismert tesztelési vizsgarendszer a CAT (Certified
Agile Tester; www.agile-tester.org). Egy nagyon
lassú kezdet után most hatalmas növekedésben
van. Az IREB (www.certified-re.de/en) a követelmények mérnöki területe a következő példa a növekvő tendenciában lévő vizsgarendszerről. (1.
ábra) Manapság sok tesztelő választja az IREBet, hogy javítsa és szélesítse tudását.

Van még valami; rengeteg kurzust vezettem
és rengeteg hallgatóval találkoztam, akik
sokkal éberebbek, ha a kurzus vizsgával zárul. Aktívan vesznek részt a megbeszéléseken, a feladatok megoldásánál vagy akár a
házi feladatok elvégzésében. Természetesen
így több tudás halmozódik fel, ezért a vizsgával végződő tréningekbe való beruházás
sokkal eredményesebb.

Vegas-ban az agilis szoftverfejlesztéshez
Certified Srum Master, ISTQB Foundation,
Product Owner Certification, Agile Certification,
Agile Tester Cerification alapú tananyagok állnak rendelkezésre. Nem csak a szoftvertesztelésben érdekelt cégek keresik ezeket a tréningeket, amelyek vizsgával végződnek, hanem
még az agile csoportok is az ilyen tanfolyamokat ajánlják.

TMMi szakértővé válni
A világon többféle tesztelői szakképzés és képesítés létezik. Idehaza
a felsőoktatásban már
helyenként színvonalas
tesztelői képzések is találhatóak, de ezt a szakértői réteget még mindig a
szakmai tanfolyamok és
az IT cégek gyakorlatai
képezik ki. A cikkben a
jelenlegi képesítésről, valamint az új vizsgarendszerről a TMMi-ról tudhatunk meg többet.

Változó idők
Az elmúlt 20 évben rengeteg területen voltam
érdekelt a teszt tréning piacon. Az teljesen világos, hogy valami változott az utóbbi évek alatt.
Állíthatom ezt akkor is, ha nem végeztem teljes piackutatást a témában. A teszt tréning piacon 90%-ban a formális vizsgamodellekre van
igény és az látszik, hogy ez a százalékos arány
tovább növekszik. Nehéz eldönteni, hogy ez jó
vagy rossz, de mindenesetre ez a valóság az
oktatási piacon napjainkban. A gazdasági nehézségek miatt a tanfolyamokra szánt összegek egyre szűkülnek és az látszik hogy a legtöbb vállalkozás csak akkor ruház be, ha ezzel
láthatóan emelkedik a tesztelők értéke.

A vizsgák előnyei
Természetesen vannak kézenfekvő előnyei
egy tréningnek, amennyiben a tanfolyam végén a hallgató sikeres vizsgát tesz és megkapja a bizonyítványát:
• Vizsgázott tesztelő szakemberként láthatóvá válik
a munkáltatók, ügyfelek és kollégák számára.
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• A vizsgázott tesztelőkkel magasabb szintű
minőséget lehet képviselni.

Egy kurzus nem egyenlő az egyalkalmas
vizsgára való felkészüléssel, ami sajnos
néha megtörténik. Egy tréning általában nagyon jól használható tesztelési praktikákra
is megtanít. Ez sok szempontból is nagyon
fontos, beleértve a kommunikációt, információ és erőforrás megosztás menetét is. Segít felismerni a tesztelésben rejlő lényeget, a
professzionális mérnöki tudományt, valamint
a karrierlehetőséget.

www.tesztelesagyakorlatban.hu

TMMi szakértő
A fenti bekezdés új vizsgarendszerekről a
TMMi (Test Maturity Model integration; www.
tmmi.org) alapítványtól származik. A TMMi egy
teszt-érettség modell, ami gyorsan világ sztenderddé vált a teszt folyamatok fejlesztésében.
A TMMi modell első kiadása tavaly tavaszra lett kész [E. van Veenendaal and B. Wells

(2012), Test Maturity Model integration
(TMMi) – Guidelines for Test Process
Improvement, UTN Publishers (w w w.utn.
nl)] rögtön azt követően, hogy a piac vizsgázott tesztelő szakér tőket akar t. A TMMi
Foundation a TMMi Professional syllabusban [TMMi Foundation (2013), TMMi Professional – TMMi model training, w w w.tmmi.
org] került publikálásra, ami a következő
üzleti eredményeket kommunikálta azoknak
a hallgatóknak, akik részt vettek a TMMi tréningeken és levizsgáztak:
• A tesztfolyamatok fejlesztésének a fontosságának kifejtése az ügyfél számára.
• Segítség és iránymutatás azoknak a szervezeti egységeknek, amelyek a TMMi alapján fejlesztik a tesztelési folyamataikat.
• Segítség a TMMi modell könnyebb megértésében, ami magában foglalja a kapcsolatot a TMMi és CMMI modellek között is.
• Szakértői részvétel egy TMMi értékelésen.
• Részvétel a szervezet vagy projekt teszt
folyamatainak fejlesztéseiben és a kritikus
pontok meghatározásában
A TMMi Professional vizsga minden olyan
szakembernek ajánlott, aki a TMMi modellt
használja. Ez magában foglalja a teszt folyamat fejlesztőket, teszt konzulenseket, TMMi
vezető szakértők, üzleti döntéshozókat, tesztmenedzsereket, valamint az egész tesztelői
csapatot. A TMMi vizsga mindenki számára
elengedhetetlen, aki meg akarja érteni a TMMi
modell alapjait.
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Feladatok
My client, a globally
renowned, market-leading
organisation based in Bristol is seeking a Test Manager to join their company.
The Test / QA Manager will
oversee the testing of all
changes, implementations
and releases for a range
of enterprise applications.
The Senior Tester will
ensure that all testing is
carried out in a consistent,
safe and well documented
manner in order to assist in
delivering all development
projects on time and to an
agreed standard.
Elvárások
The ideal Test Manager
will have strong experience
of managing releases or
changes for enterprise
applications
where
operational
availability
is
critical.
Experience
managing organisational,
business and technical
change
in
a
testing
environment is essential
to fulfill this position. The
ideal candidate will have
previously managed testing teams working on,
CRM and ERP software
and web applications. An
IT related degree would be
advantageous also.
This
position
requires
eligibility for full SC level
security clearance so all
candidates must hold a British passport as a minimum.
Amit ajánlunk
For this superb opportunity,
my client is offering a
competitive salary up to
£45,000 and a strong
corporate benefits package.
If you are an experienced
Test
Manager
seeking
a new challenge in a
technical, complex and
modern environment then
please send in your CV for
consideration:
http://www.haybrook.co.uk/
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Próbáld meg
online!

OKTATÁS
Teszt szakértő kritériumok
szakterület

vezető szakértő

szakértő

• 5 év tesztelési tapasztalat
különböző tesztelési módszerekben és különböző
csapatokban

• 5 év tesztelési tapasztalat
különböző tesztelési módszerekben és különböző
csapatokban

• ISTQB haladó vizsga

• ISTQB alapvizsga

Teszt
folyamatfejlesztés

• 2 év tapasztalat, amelyben 2 év szoftver folyamatfejlesztés ekvivalens
1 év teszt folyamatfejlesztéssel

•1
év
tapasztalat,
amelyben 2 év szoftver folyamatfejlesztés
ekvivalens 1 év teszt folyamatfejlesztéssel

TMMI

• TMMi Professional vizsga

• TMMi Professional
vizsga

Szakértő

• Szakértő
tanfolyamon
való részvétel és vizsga,
valamint 20 nap szakértői tapasztalat

• Szakértő tanfolyamon
való részvétel és vizsga, valamint 10 nap
szakértői tapasztalat

Tesztelés

www.testerjob.hu

2. ábra Teszt szakértő kritériumok

TMMi szakértők
A TMMi Professional vizsgával rendelkezők
olyan tudással rendelkeznek, amellyel képesek lesznek akkreditált TMMi vezető szakértőkké válni. TMMi szakértő a TMMi alapvizsgával rendelkezőkből válhat. A vezető szakértő
TMMi Foundation vizsgával akkreditált, amen�nyiben elég tudással rendelkezik a TMMi modellről (2. ábra). Ez a tudás munkatapasztalatokból vagy TMMi tréningen összeszedhető.
Ahogy a táblázatból is látszik a TMMi tudás és
eszköztár nem az egyetlen dolog, ami a TMMi
vezető szakértőnek kell, de természetesen egy
nagyon fontos dolog.

TMMi Professional vizsga

(on-line vagy tantermi vizsga). A tréningen való
részvétel nem feltétele a vizsgának. A vizsga
40 kérdésből áll és 65% (26 kérdés) kell a sikeres teljesítéshez. A TMMi vizsga bizonyítvány
világszerte megszerezhető on-line az International Software Quality Institute (iSQI) és a British Computer Society(BSC) által hitelesítve.

Beszállás
A szoftvertesztelési tréningek piaca megváltozott az utóbbi években és a TMMi Foundation
ezt felismerte. Egy új vizsgarendszert alakítottak ki, amely mára teljes mértékben elfogadottá vált. Kifejezetten ajánlott minden olyan
szakembernek, akik a napi munkájuk során
kapcsolatba kerülnek a tesztelési feladatokkal,
folyamatokkal.

A vizsgán többválasztásos válaszokkal szembesülnek a hallgatók. A vizsga a tanfolyam része és mindenkinek egyénileg kell levizsgáznia
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Szerző: Erik Van Veenendaal

Erik van
Veenendaal
Erik Van Veenendaal
(http://w w w.erikvanveenendaal.nl)
nemzetközi vezető tanácsadó és tréner, valamint
világszinten elismert a
szoftvertesztelés és minőségbiztosítása területén. Alapítója az Improve
Quality Services BV-nek
(www.impoveqs.nl) Háromszor nyerte meg az
EUROStar legjobb konzultáció díját. 2007-ben
az European Testing
Excellence Award díjat
is megkapta a tesztelésben végzett profes�szionális
munkájáért.
Tesztelőként és tanácsadóként dolgozott számtalan területen több,
mint 20 éven keresztül.
Számos értekezést és
könyvet írt, többek között a praktikus kockázat alapú tesztelésről: A
PRISMA megközelítés,
ISTQB alapok a szoftvertesztelésben. Ő az egyik
kulcsfejlesztője a TMap
tesztelési metodológiának, valamint tagja a Követelményspecifikációs
Bizottságnak
(IREB).
Erik óraadóként tanít az
eindhoveni egyetemen,
elnöke volt a Nemzetközi
Szoftvertesztelés Minősítő Bizottságnak (20052009), jelenleg pedig a
TMMi Foundation tagja.
Kövesd Eriket twitteren:
@ErikVeenendaal
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MÓDSZERTAN
ÁLLÁSHIRDETÉS

Tesztvezető
Feladatok
You will be responsible for
managing the Test Team, to
ensure the organisation delivers high quality products. You
will work with the business
and other members of the
Tech Team, to help define the
appropriate processes and
then structure the Test Team
to work as efficiently as possible throughout the SDLC.

1. ábra

A Web Service-ek tesztelése
– Az alapokból kiindulva
Ha egy webes szolgáltatás hibás értékeket
ad, akkor nagyon sok
problémánk kerekedhet belőle. Tehát ha
webes szolgáltatást
akarunk
használni/
publikálni, a szolgáltatás tesztelését is fel
kell vennünk az eszköztárunkba,
hogy
megbizonyosodjunk
a
funkcionálisan
megfelelő működésről. Amennyiben a
szof t ve r f ejle szté si
folyamatunk
elején
alkalmazzuk a web
service-ek funkcionális tesztelését, az felgyorsítja magát a fejlesztési folyamatot és
növeli az alkalmazás
minőségét.

3 éve kezdtem web service-eket tesztelni a semmiből, és nagyon sok dolgot tanultam azóta a
webes alkalmazásteszteléssel, és úgy gondoltam
eljött az ideje, hogy megosszam a szerzett tudásomat ezen a területen, hogy segíthessek a tesztelő társaimon, akik először találkoznak a web
service teszteléssel. Egy kezdő szintű ismertetőt
fogok bemutatni ebben e részben, a SOAP/REST
–re is egyenként.
Az eviware nyílt forráskódú „SoapUI” eszközével
dolgozok, mert könnyen használható/megérthető,
részletesen kidolgozott dokumentáció is áll a rendelkezésünkre hozzá, és nem utolsó sorban ingyenes.
Az alábbi menetrendet fogjuk követni ebben a
részben:
• Létrehozunk egy egyszerű Web Service projektet a SoapUI-ban, végrehajtunk egy
request-et, és elemezzük a választ.
• A fejlett Web Service tesztelési technikák
SoapUI-t használnak, például betölteni egy
változót, állítani értékeket a Test-Properties
fájlból stb.
• Web Service–ek automatizálása SoapUI projekten keresztül.
• Hudson CIS (Continous Integration Server)–
en keresztül automatizált SoapUI projekt feladatának beállítása ellenőrzéshez.
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Kezdjük az eszköz bevezetésével, amit a Web
Service teszteléséhez használtam, ez a SoapUI:
„A SoapUI egy ingyenes és nyílt forráskódú crossplatform-os funkcionális tesztelési megoldás. Egy
könnyen használható grafikus interfésszel, és
előre gyártott funkciókkal van ellátva. A SoapUI
segítségével könnyen, és gyorsan tudsz létrehozni, és végrehajtani automatizált funkcionális,
regressziós, megfeleltetési, és terheléses teszteket. Egy egyszerű tesztkörnyezetben, a SoapUI
teljeskörű tesztlefedettséget ad, valamint támogat
minden szabványos protokollt, és technológiát.”
Nem fogom az összes funkcióját a SoapUI-nak
elmagyarázni, ezért kérlek nézd át a SoapUI részletes dokumentációját, ami elérhető az eviware
weboldalán:
http://www.eviware.com/soapUI/what-is-soapui.html

ht tp://w w w.bing.com/developers/s/API%20
Basics.pdf
Szükséged lesz még egy AppId-re hogy használhasd a Bing AOI-t, mert ez egy szükséges mező
lesz a WSDL-ben, ehhez itt tudsz feliratkozni:
http://www.bing.com/developers/createapp.aspx
Indítsunk azzal, hogy létrehozunk egy új projektet
a SoapUI-ban:
• Kattints ide: File > New SoapUI Project
• Írd be a projekt nevét.
• Másold be a WSDL végpontját a WSDL Text
mezőbe (http://api.bing.net/search.wsdl)
• Hagyd a checkbox-okat üresen, kivéve a
„Create sample requests for all operations”-nél.
• Kattints az OK-ra (1. ábra).

Ahogy betöltődött, minden WS funkció elérhetővé válik ami a WSDL-ben szerepel, egy navigációs ablakban a projekt neve alatt (2. ábra).
Már készen állsz a használatra, és a Web Service tesztelésére. Mivel a Bing API szintén egy
művelet a WSDL-ben (Search()) nyisd ki, és
látni fogsz egy Request opciót alatta, ami dupla-kattintással megnyithatsz, és megjelenik egy
szerkesztő ablak (3. ábra).
Egy halom elérhető elemet fogsz látni a requestben, mint pl: webes keresés, képkeresés, stb., de
a Bing API feltárása mögött a mi célunk nem az,
hogy mindent felfedezzünk. Egy egyszerű webes
keresést fogunk kreálni, minimális mezőszám
felhasználásával a Request-ünkben. Másoljuk,
majd illesszük be a következő Request kódot a
Request szerkesztő ablakunkba (Add meg az
AppId-t, amit létrehoztál a fentebb leírtaknál) és
futtasd le a Play/Execute gombbal, ami a bal felső
sarkában található a szerkesztő ablaknak.
Request:

<soapenv:Envelope

Töltsd le a SoapUI-t a következő weboldalról (a
legújabb verziók visszafelé kompatibilisek):
http://sourceforge.net /projects/soapui/files/
soapui/

xmlns:soapenv=”http://schemas.

Egy nyilvánosan hozzáférhető WSDL -t (Bing) fogok felhasználni az oktatóhoz, hogy mindannyian
ugyanazt láthassuk, ezért jegyezzük fel a WSDL
url-jét: http://api.bing.net/search.wsdl

   <soapenv:Body>

Innen is kaphatsz segítséget a következő dokumentációban (Bing API alapok):

www.tesztelesagyakorlatban.hu

xmlsoap.org/soap/envelope/”

xmlns:sear=”http://schemas.microsoft.

- Lead, manage, train, support
and motivate the Test Team to
achieve high levels of performance
- Report progress to the CTO
and other stakeholders as appropriate, on a regular basis
- Build and maintain an understanding of the platform and
business environment, using
this knowledge to ensure that
tests developed meet business requirements and catch
edge cases
- Work with internal stakeholders to understand their
requirements and full acceptance criteria
- Work in an Agile way with the
Dev Team to deliver the Product Roadmap to a high level of
quality
- Develop appropriate test
cases using agreed test automation tools working in a CI
environment
- Work closely with the Dev
Team to ensure that quality
is built in from the start of the
release cycle
- Champion quality within the
team to ensure we deliver a
high quality product to our
clients
- Use issue tracking and other
tools to ensure all defects
are prioritised and tracked
through to resolution
- Take the lead on non functional testing, including load,
performance and security
tests as appropriate
- Keep up to date with industry trends and tools and share
knowledge with the wider
team
- Look for opportunities for
process and technology improvements, recommending
where appropriate.
E-mail:
http://www.eligo.co.uk/

com/LiveSearch/2008/03/Search”>
   <soapenv:Header/>

      <sear:SearchRequest>

         <sear:parameters>

            <sear:Query>bing</
sear:Query>

2. ábra
2. ábra

            <sear:AppId>INSERT YOUR
APPID HERE</sear:AppId>
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MÓDSZERTAN
history?FORM=Z9LH12</Url>;

                        </DeepLink>

                        <DeepLink>

                           <Title>Bing

                        </DeepLink>
                           <Title>Bing Search
History</Title>

< Url> h ttp://w w w.bin g.co m /pr ofile/ histor y< /
Url>;

                        </DeepLink>
                        <DeepLink>

                           <Title>United
States</Title>

< U r l > h t t p : // w w w . b i n g . c o m / w o r l d w i d e .
aspx?FORM=WHLH</Url>;

                        </DeepLink>
                        <DeepLink>

                           <Title>Local - Bing
News</Title>

<Url>http://www.bing.com/news/search?q=&amp;p
1=%5bNewsVertical+Categ...;

                        </DeepLink>
                        <DeepLink>

                           <Title>Maps</Title>
<Url>http://www.bing.com/maps/</Url>;
                        </DeepLink>
                        <DeepLink>

                           <Title>Entertainment</
Title>

< U r l > h t t p : / / w w w . b i n g . c o m /
entertainment?FORM=Z9LH11</Url>;

                        </DeepLink>
                        <DeepLink>

                           <Title>Business Bing News</Title>

3. ábra

                           <Url>http://www.
bing.com/news/search?q=&amp;p1=%5bNewsVertica

            <sear:Sources>

         <parameters>

               <sear:SourceType>web</sear:SourceType>

            <Query>

               <!--Zero or more repetitions:-->
            </sear:Sources>

            <!--Optional:-->
            <sear:Web>

               <!--Optional:-->

               <sear:Offset>0</sear:Offset>
               <!--Optional:-->

               <sear:Count>1</sear:Count>
            </sear:Web>      
         </sear:parameters>
      </sear:SearchRequest>
   </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

A futtatás után a következő választ fogod kapni:
Response:
<!--pageview_candidate-->
<soapenv:Envelope

xmlns:soapenv=”http://schemas.

xmlsoap.org/soap/envelope/” xmlns:xsd=”http://
www.w3.org/2001/XMLSchema” xmlns:xsi=”http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”>
   <soapenv:Body>

      <SearchResponse xmlns=”http://schemas.
microsoft.com/LiveSearch/2008/03/Search”>
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            <Version>2.2</Version>
               <SearchTerms>bing</SearchTerms>
            </Query>
            <Web>

               <Total>911000</Total>
               <Offset>0</Offset>
               <Results>

                  <WebResult>

            <Title>Bing</Title>

            <Description>Bing is a search

engine that finds and organizes the answers
you need so you can make faster, more informed
decisions.</Description>

<Url>http://www.bing.com/</Url>;

                     <CacheUrl>http://cc.bingj.
com/cache.aspx?q=bing&amp;d=4523786176561420
&am...;

                     <DisplayUrl>www.bing.
com</DisplayUrl>;

       <DateTime>2011-04-24T16:32:00Z</DateTime>
                    

			<DeepLinks>
                        <DeepLink>

                    <Title>Search History</Title>

< U r l > h t t p : // w w w . b i n g . c o m / p r o f i l e /

www.tesztelesagyakorlatban.hu

l+Categ...;

                        </DeepLink>
                        <DeepLink>

                        <DeepLink>
Preferences</Title>

<Url>http://w w w.bing.com/settings.aspx?sh=5&a
mp;ru=%2f&amp;FORM=...;

                        </DeepLink>
                     </DeepLinks>
                  </WebResult>
               </Results>
            </Web>

         </parameters>

      </SearchResponse>
   </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

Siker! Ahogy megkapjuk a választ, és úgy tűnik érvényes lefutással, ellenőrizzük is le manuálisan hogy valóban érvényes-e.
Egy egyszerű kérést hajtottam végre, használva egy „Bing” szavas keresést a Bing-en,
korlátozva találatszámot 1-re, ami azt jelenti, hogy csak egy eredményt fog mutatni. Figyeljük meg, hogy vannak bizonyos értékek
<WebResult> elem alatt, és vannak számos
egyéb elemek, mint a Title, Description, URL,
stb. és mindegyiknek megvan a maga értéke.
Ez volt a legalapvetőbb oktatóanyag, hogy
hogyan hozzunk létre SoapUI segítségével
egy új Web-Service projektet, és hogyan futtassunk egy Request-et, majd ellenőrizzünk
egy Response-t. Szeretném megosztani a
„Alapok Haladóknak” részeket, hogy a kezdők
is okulhassanak belőle.

< U rl> h t t p://w w w.b in g.c o m /c o m m u n it y/ blo g s/

Találkozunk a következő részben, ahol majd
meglátjuk, hogyan adhatunk meg pár hasznos
kérést, hogy érvényesítsük a választ.

                        </DeepLink>

Boldog tesztelést!!!

                           <Title>Bing Community</
Title>

search/archive/2009/08/17/welco...;

                        <DeepLink>

Zuhaib Ahmed
6 éve aktív IT tapasztalat szoftver tesztelésben és minőségbiztosításban. Webes
alkalmazások tesztelésének koordinálása,
web
szolgáltatások,
adatbázisok, az ös�szes tesztelési szinten, úgymint integrációs regressziós, smoke
és terheléses tesztelések. Különböző szerepkörökben szerzett
tapasztalatok,
mint
csapatvezető, minőségbiztosítási vezető.
Automata
tesztelésben szerzett tapasztalatok különböző platformokon: Selenium,
Soap UI Linuxon, Macon és Windows-on.
A cikkeit itt olvashatod:
ht tp://zuhaibahmed.
wordpress.com
Vagy Twitteren követheted:
h t t p : / / t w i t t e r. c o m /
zuhaibahmed

                           <Title>Sports - Bing
Videos</Title>

< U rl > h t t p:// w w w.b i n g.c o m / v i d e o s / b r o w s e /
sports?q=browse:sports</Url>;

Szerző: Zuhaib Ahmed

                        </DeepLink>
                        <DeepLink>

                           <Title>Bing Maps
For India</Title>

< U r l > h t t p : / / w w w . b i n g . c o m /
mapindia/?FORM=Z9LH3</Url>;

                        </DeepLink>
                        <DeepLink>
                 <Title>Bing

</Title>

<Url>http://w w w.bing.com/settings.aspx?sh=5&a
mp;ru=%2f&amp;FORM=...;

                        </DeepLink>
                        <DeepLink>

                           <Title>Travel</Title>

                           <Url>http://www.
bing.com/travel/</Url>;
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MÓDSZERTAN
Gondolj bele milyen megtanulni kerékpározni. Amikor
először próbáltad, lehetetlen feladatnak látszott, valószínűleg elestél vele vagy százszor, sokunknak még mindig
megvannak a hegekt a térdünkön bizonyításképp.
Akármikor tanulsz valamit, mindig bonyolult lesz az elején. Amíg megtanulod hogy kell jól csinálni a dolgokat,
ügyetlennek, határozatlannak fogod érezni magadat,
és egyáltalán nem lesz gördülékeny. Szóval az ok, amiért számos tesztelő látszólag bonyolultan tesztel, mert
nem tanulta meg kellőképpen, hogyan kell tesztelni.
Az itt a probléma, hogy ellentétben a biciklizéssel, ahol
a legtöbb ember végül szépen kerékpározik, a tesztelők még számos munkával töltött év alatt (és némelyiküknek még szép diplomák és oklevelek is lógnak a
falaikon) sem mindig tanulták meg mi a helyes tesztelés. Ők sosem fogják egyszerűnek látni a tesztelést.
2. Néhány módja a tesztelésnek igazán bonyolult.
A másik ok az, minden teljesen minden mit gondolsz,
vagy mondasz a tesztelésről, bizonyos fajtái tényleg
nagyon bonyolultak.

Ne bonyolítsd túl a tesztelést!
A tesztelő szemszögéből
a tesztelési feladat sokszor végtelenül egyszerű
tud lenni. Pláne akkor,
ha az adott munkában a
tesztelőnek nagy tapasztalata és rutinja van. Ami
viszont belülről egyszerűnek néz ki, kívülről közel
sem látszik annak. Semmi értelme csak azért bonyolítani a feladatainkat,
hogy
pótolhatatlanságunkat éreztessük a munkatársainkkal. Végezzünk
el mindent a maga egyszerűségében.

Egy jó szakember leegyszerűsíti a dolgokat
Az egyik, ami különbséget tesz a professzionális
és nem professzionális szakember között az a
módszer, hogy először is a dolgokat elegánsan
és könnyen megoldhatónak kell tekinteni. (Előszeretettel gondolok rá úgy, mint egy triviális folyamatra.)
Ezt láthatod amikor egy akrobata természetességgel mozog a színpadon (láttam a „Cirque du
Soleil” előadást pár héttel ezelőtt, ami ezt az érzést nyújtotta), vagy a festő, aki az ecsetet olyan
lazán húzza, hogy az már majdnem pontatlannak
hat (mégis a festmény végül kikerekedik, és semmi pontatlanságról nem tanúskodik!), és ugyanígy, ahogy egy tehetséges programozó beviszi a
kódok sorait, elegánsan és helyesen tesz hozzá a
céljához, a programjához.
A közös, hogy az összes hasonló példában,
ahogy elkészülnek a bonyolult feladatok, látszólag pofon egyszerűek, és időnként magától
értetődőek.

Lehet elegánsan tesztelni?
A válasz IGEN.
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Emlékszem egy QA konferenciára az Egyesült Államokban pár évvel ezelőttről. Egy sokat tapasztalt
szakember előadást tartott egy konkrét tesztelési
módszerről, ami arról szólt, hogy milyen alapszabályok betartásával lehet a legtöbb hibát felfedezni,
szinte bármilyen alkalmazásban.

Néhány példa:
• Komplex beágyazott rendszerek, ahol a komponensek és integrációk száma szokatlanul sok.
• Dolgozni egy olyan rendszeren, ami még fejlesztés alatt áll, ahol improvizálsz egy csomót a környezethez (pl. ágak, vezérfonalak) csak hogy reagálni tudj.
Néha egyszerűen nem várhatod el hogy valami egyszerűnek látsszon, ami ennyire bonyolult…
3. A tesztelés önmagában nem bonyolult, de a
változó környezet képes káoszt teremteni belőle.

Hogy bizonyítsa ezt, megkérte a hallgatóságot,
hogy nevezzen meg egy alkalmazást, amit fel tud
tenni a számítógépére, és rövid időn belül kiszúr rajta legalább 5 (vagy talán 10?) hibát, ott és azonnal.

További ok lehet ami nem magához a teszteléshez, sokkal inkább a projekt környezetéhez kapcsolható, amikor
az olyan sűrűn változik, hogy bármely tervet, vagy előkészületet használhatatlanná tesz.

Nem emlékszem az alkalmazásra amit választottak,
lehetett volna egy jegyzettömb, vagy egy windows
kalkulátor, de az tény, hogy a tesztelő vette az alkalmazást, és nagyon gyorsan, látszólag triviálisan,
jó pár elképesztő hibát talált. Még azt is sikerült kétszer is elérnie, hogy összeomoljon a rendszer, két
egymástól független hibával.

Ezt észreveheted a Start-up vállalkozásoknál, ahol a legtöbb dolgot nem definiálják 100%-ban. Változtatgatnak
a tervekben és termékekben aszerint melyiket érzik valóságosnak, előnyösebbnek, hogy győztes vállalkozást
alkossanak.

Mit csinálhatott ez a tesztelő, hogy látszólag kön�nyedén, és elképesztően elegánsan tesztelt.

Mivel teszik egyes tesztelők bonyolulttá a dolgokat?
Ezt elég nehéz megválaszolni, mert alapvetően úgy
gondolom, sokféle választ lehet erre adni.
1. Minden bonyolult, ha nem tudod hogyan kell
csinálni.

www.tesztelesagyakorlatban.hu

Bármekkora cégnél láthatsz ilyeneket a nehéz időkben.
Amikor túl nagy rajtuk a nyomás, olykor elbocsátások is
vannak, és ez visszaköszön a projektek és prioritások
folyamatos változásán keresztül. Ez a jelenség feladja
a munkát a tesztelőknek, de ugyanúgy az összes többi
dolgozónak is. Ilyenkor a munka nem csak látszólag,
hanem ténylegesen is bonyolulttá válik.
4. Egyes tesztelők akik úgy gondolják azzal, hogy
bonyolítják a munkájukat, igazolják is annak
szükségességét.

telőknek számítsanak, akik „nyugodt időben” nem an�nyira komplex rendszereken dolgoznak, de mégis úgy
döntenek hogy bonyolultnak láttatják a munkájukat.
Mégis miért teszik ezt? Nem vagyok benne biztos, de
szerintem ez nem csak felesleges, hanem bizonyos
értelemben butaság is.
Az egyik gondolatom, hogy talán azért, mert úgy érzik ha nem mutatják bonyolultnak a munkájukat, akkor
nem hiszi azt az egész csapat, hogy keményen dolgozik, és ezért elvesztheti a munkáját.
Ezzel az a probléma, hogy a munka bonyolultnak feltüntetése, valamint egész idő alatt az összetett előkészületekkel és tervezéssel való foglalkozás, szűk keresztmetszetek szül a projektben.
Tehát ahelyett hogy segítene az egész csapatnak időt
megtakarítani és produktívabbnak hatni, csak terheli
őket, és elvesztegeti az időt. Úgy gondolom így sokkal nagyobb eséllyel lesz lecserélve, vagy egyszerűen
kirúgva.

A lazsálók szégyent
hoznak az egész tesztelői közösségre!
Nem is lenne probléma, ha csak ők szenvednék el a
tetteik következményeit… De amióta túl sok a tesztelő, aki bonyolultnak láttatja munkáját, mert félnek hogy
túl egyszerűnek látszik a tesztelés, ami persze attól is
lehet, hogy nagy számban vannak olyan tesztelők is,
akik állítják hogy tapasztaltak, de a gyakorlatban nem
igazán tudják hogyan kell tesztelni, ez mind rossz fényt
vet az egész tesztelési közösségre.
Nem vagyok benne biztos, hogy lehet-e mást tenni ez
ellen, mint megbizonyosodni arról, hogy te, és a csapatod professzionálisan dolgoztok, és valós tesztelési
eredményeket hoztok a vállalatoknak.
Régen még azt gondoltam, hogy az oklevelekben, és
az egységes képzésekben van a válasz, de nem, ma
már ennél sokkal szkeptikusabb vagyok…

Te hogy érzed?

Joel
Montvelisky
A
nevem
Joel
Montvelisky és 15 éve
dolgozom a tesztelésben. A PracticeTest
(elfogultság
nélkül
a legjobb teszt menedzsment eszköz a
világon) egyik alapító
tagja vagyok. Alapítója és főszerkesztője vagyok a hebrewi
tesztelési magazinnak
a Think Testingnek.
Amikor időm van, szívesen tartok QA tréningeket és konzultációkat a tesztelésről,
az automata tesztekről
és az agile-ról. Ez ideáig tesztmérnökként
és minőségbiztosítási
menedzserként
dolgoztam számos vállalatnál.
Az elmúlt 5 évben
dolgoztam a Mercury
Interactive-nél, mint a
TestDirector, a Qualty
Center, WinRunner és
QTP és még sok egyéb
eszköz minőségbiztosítási menedzsere.
Blogomon
további
írásaimat is elolvashatod: http://qablog.
practitest.com

Egyszerűnek láttatod a tesztelést?
Mit lehet tenni azokkal a tesztelőkkel, akik abban a hitben élnek, hogy ha bonyolultnak mutatják a munkájukat, azzal igazolják azt? Vagy azokkal a tesztelőkkel,
akik tudatosan, vagy nem tudatosan megtagadják,
hogy hogyan is kell tesztelni?
Kíváncsi lennék a véleményedre, hogy milyen tapasztalataid vannak ezen a területen.
Szerző: Joel Montvelisky

Végül ott vannak azok a tesztelők, akik már megfelelő
tapasztalattal és tudással rendelkeznek, hogy jó teszTESZTELÉS A GYAKORLATBAN – A SZAKÉRTŐ TESZTELŐK LAPJA
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TESZTESZKÖZ
ÁLLÁSHIRDETÉS

Munkakör:

Junior Tesztelő
This junior software tester
role will involve validating
the quality of the software
developed in-house against
the specifications and design
documentation.

1.ábra
meg a valós eszközön és mindezt megtetőzte a
más-más operációs rendszer sajátos esetei …

Mobil tesztelés – emulátorok
vagy valós eszközök
Aki valaha is mobil fejlesztésre/tesztelésre adta
a fejét, az nagyon jól tudja, hogy a mobil eszközök
változatossága mekkora
kihívást jelent. A tesztelésben hamar előjön a
kérdés, hogy valós eszközöket, vagy valamilyen
szimulációt használjanak
az ellenőrzések alatt.
Hogy hol van a kettő között az arany középút azt
mindannyiunknak egyenként kell megtapasztalni.

A honlapok és mobil alkalmazások tesztelése
nem új dolog. Most csak felidézem, hogy milyen
helyzetek merültek fel, amikor elkezdtük tesztelni
a webes alkalmazásainkat a mobiltelefonokon.

Fő célok
A használhatóság és a design területén nem kötöttünk kompromisszumokat, például a honlapnak
működnie kell és jól kell kinéznie minden felhasználó mobilján. Az ügyfél biztosított számunkra
egy elfogadható listát azokról a mobiltelefonokról,
amiket támogatni akartak. Mi ezt a listát két részre
osztottuk: érintőképernyősre és okos eszközökre.
Ezután a front-end fejlesztők be tudták határolni a
honlap viselkedését és minden egyes támogatott
mobil típusra megalkották az oda illő honlap stílust. Már a tesztelés kezdetén felmerült a fő kérdés: valódi eszközöket használjunk vagy elegendő lesz a szimuláció? Természetesen soha snem
fogyunk ki az ötletekből és ebben az esetben is
sok jó ötletünk volt, amit érdemes volt megvizsgálni. Egy kis kutatás után azt találtam, hogy minden gyártónak sok szimulátora van, mint például:
• iPhone – Xcode – Az Apple integrált fejlesztési környezete, amivel a Mac gépekre lehet
nagyszerű alkalmazásokat fejleszteni.
• iPad – az Xcode használatával lehet szimulálni minden verzióra, beleértve a iOS 5.0-át is
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• Blackberry – Blackberry Smartphone
Simulators
• Nokia – Nokia távoli hozzáférés, Nokia asztali
emulátorok (S60, S40)
• Android rendszerű telefonok – Android SDK
• W i n d o w s te l ef o n o k – W i n d o w s p h o n e
Developer tools
• Minden egyéb telefonra – MITE (Mobile Internet Testing Environment), ez egy asztali alkalmazás, amivel lehet a tartalmakat tesztelni
és ellenőrizni. 2000 eszközt és 12000 eszközprofilt tud emulálni.
Mint látható ezekkel az emulátorokkal a piacon
kapható eszközök legnagyobb részét le lehet fedni, de a fő kérdés még mindig megmaradt, hogy
eléggé megbízhatóan lehet-e helyettesíteni a
valódi eszközöket? Erre a kérdésre már a tesztelés első napján megkaptuk a választ. Sok példa bizonyítja, hogy a webes használhatóság és
design emulátoros tesztelése nem elégíti ki az
ügyfeleket. Példaként nézzük meg mit találtunk a
Blackberry 8520-nál. A felső menü elemek a teljes képernyőt elfoglalják (1. ábra).
Más szimulátoron olyan helyzetek fordultak elő,
hogy a ’Back to top’ link nem megfelelően működött vagy a képek átméretezése nem jól jelent

www.tesztelesagyakorlatban.hu

Ha emulátort használunk egy oldal tesztelésére, ne felejtsük el leellenőrizni az emulátor
alapbeállításait és figyeljünk arra, hogy tükrözze a valós eszköz viselkedését, mint például a
felbontás, maximum VM application heap size,
RAM memória méret, Cache partíció mérete
és az olyan egyedi jellemzőket, mint a JavaScript, alapértelmezett böngésző, operációs
rendszer.
Tesztelőként a sávszélesség korlátait is figyelembe kell venni. Ha nem tudod milyen eszközt
használj erre, akkor a Fiddler-t vagy a NetLimiter-t
tudom javasolni, hogy szimuláld a GSM/GPRS
hálózat sebességét. Ha olyan szerencsés vagy
mint mi, hogy valódi eszközöket használhatsz,
akkor a következőket ellenőrizd le:
• Érvényes-e a SIM-kártya?
• Wi-fi kapcsolat korlátozott sávszélességgel,
hogy a mobilhálózatot szimuláljuk – így le lehet ellenőrizni, hogy a honlap betöltési ideje
elég rövid-e, hogy az ügyfél elégedett legyen.
• A Cache memóriát ürítsd ki amikor az újrateszteléseket végzed!
• Az eszköz operációs rendszeréből mindig a
legújabb verziót használd!

Böngészők vs. eszközök
A következő dolog amit figyelembe kellett
vennünk az a támogatandó böngészők listája.
A népszerű böngészőket (Android és Safari)
támogatják az eszközök, de vannak olyan
felhasználók, akik más böngészőket töltenek
le, mert mondjuk ingyenes, mint például az
Opera Mini-t. Sőt, a statisztikák azt mutatják,
hogy ez a böngésző a teljes piac egy jelentős
részét uralja. Ez nyilvánvalóan azt jelentette, hogy az Opera Mini-t be kellett vennünk a

tesztelésbe és elkezdtük a támogatás kialakítását, hogy elkerüljük a későbbi bonyodalmakat (2. ábra).

Tesztelési problémák
Ha kíváncsi vagy, hogy melyek voltak a legjelentősebb dolgok amivel találkoztunk a tesztelés során, akkor nézd meg a következő top 3-as listát:
1.az url gépelés / megnyitása
• az emulátorban könnyű (copy/paste)
• nem lehetséges a mobilon – a felhasználónak
saját kezűleg kell beírni az url-t. Megoldás lehet a telefon könyvjelzője, az url rövidítő szolgáltatások • vagy az url küldése bluetooth-on
keresztül
• vagy egyszerűen létrehozni egy oldalt ami
tartalmazza a linkeket
2.screenshot készítése, hogy nyomon kövessük
a problémát
• az emulátoron könnyű a helyzet
• valós eszközön időigényes (kutatást, utánajárást igényel)
• minden operációs rendszer más eszközt
használ erre
• kell egy olyan eszköz ami megjeleníti a mobil
képernyőjét a számítógépen – ez viszont
kapcsolatot igényel a mobil és a PC között
3.validáció kérése
• hogy a mobilról érkező kéréseket érvényesíteni lehessen, a wi-fi eszközön be kell állítani,
hogy az melyik eszközre vonatkozzon
• a honlap hibakeresést a valódi eszközön kell
elvégezni

Néhány záró gondolat

You will be responsible
for maintaining the high
standards of software
released by my client for
its expanding customer
base and ensuring that the
relevant time scales are met.
The majority of software
testing will be done manually
using their in house tools and
you will be expected to debug
the software and feedback to
the development team where
possible.
Furthermore, as a software tester, you will be
expected to produce written
documentation and error
reports using a variety of bug
tracking tools.
As a software tester you
will have some industry
experience and will be able to
follow both written and verbal
technical instructions and be
comfortable working within a
team environment.
You will have excellent
attention to detail and be
able to communicate with all
project personnel.
To be successful in this role
you will ideally have previous
experience as testing webbased/enabled applications
for financial services
environments.
Main Responsibilities
for the software tester
include:
-Scripting and running
functional related tests
against representative test
environments.
-Troubleshooting, identifying
and documenting bugs by
providing enough details so
that developers can fix them
quickly.
-Working with development
team towards solutions
E-mail:
enquiries@oscarassociates.com

Az emulátorokat ugyanolyan körültekintően kell
használni a login funkcióval ellátott alkalmazásoknál, mint a valós eszközöket. Miért? A válasz egy-
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TESZTESZKÖZ
Krzysztof
Konopko

Minden cég arra törekszik, hogy a
szoftvertesztelésben maximalizálja
a minőségi és mennyiségi eredményeit.
A piacon számtalan lehetőségből
választhatsz.

Azonban, ha a legjobb eredményt
szeretnéd elérni, csak egy megoldás
létezik.

2. ábra
szerű: Lehet, hogy a tesztelés során nem fedezel
fel egy problémát amely igazán csak akkor lesz
fájdalmas, amikor már az aktuális eszközt használva veszed észre azt. Mostanra gondolom hozzászoktál a példákhoz, szóval jöjjön még néhány:
a login nem megfelelően működik

szögéből nézve az alapfunkciók belső tesztjére
javasolnánk. Ha van elegendő költségkeretünk,
akkor jobb ha megveszünk néhány főbb eszközt
támaszkodva azokra a web analitikákra, amelyeket például a Bango, Google Analytics vagy az
Omniture dob ki nekünk (3. ábra).

• hibás képbetöltések
• nem működő linkek
• teljesítmény problémák: némelyik BlackBerry
telefon nem tölti be az oldalon található képeket ha azok nagyok (több mint 200kB)

Egy ilyen fajta megközelítéssel az ügyfelek és az
eszközt használók boldogok lesznek … egy ideig.
A mobil piac olyan gyorsan nő, hogy előbb vagy
utóbb megint az emulátorok használatán kell gondolkodnunk és reméljük az emulátorok elég gyorsan fognak fejlődni, hogy jobbak legyenek.

Természetesen az emulátorok használata néha
az egyetlen megoldás, mert nem lehet minden telefontípust elérni (pl. régebbi típusok) és nincs rá
pénzügyi keret sem, hogy megvegyük az összes
eszközt.
Mi azt javasoljuk a web fejlesztőknek, hogy az
emulátort használják az új design vagy funkció
első tesztjeire. Ezt a minőségbiztosítás szem-

A SpiraTest ® használatával egyszerűen, költséghatékonyan, egyedülálló módon javíthatod

Szerző: Krzysztof Konopko

Munkám során részt
veszek egy hibakezelő rendszer fejlesztésében: hiba munkafolyamat
fejlesztés,
minőségbiztosítási
folyamat kialakítása,
tesztelők kiválasztása, teszt tervek kialakítása, teszteset és
teszt-történetek
kialakítása a tesztesetek felülvizsgálata és
ellenőrzése, új követelmények megfogalmazása, problémák-,
kérdések továbbítása
a vezetőség felé.
Hozzám tartozik még
a funkcionális tesztek
eredményességének
a vizsgálata, tesztadatok és tesztkörnyezet
kialakítása, automata
teszt szkriptek kialakítása és felügyelete, mobilos tesztek
felügyelete,
mobil
emulátorokon teljesítménytesztek futtatása
és kezelése, Jmeter
használatával terheléses és teljesítmény
tesztek felügyelete.
Figyelmet fordítok a
szociális élet jobbá
tételére a szervezeten
belül:
horgászklub
megalapítása, alkalmi
összejövetelek megszervezése.
Cikkeimet itt olvashatod:
http://www.cognifide.
com

tesztelési folyamatodat.

Bővebb információért keresd a SpiraTest ® hivatalos magyarországi forgalmazóját.

Passed Informatikai Kft.
www.passed.hu
+36/1/210-8424
3.ábra
© Copyright 2006-2008, Inflectra Corporation

SpiraTest and Inflectra are registered trademarks of Inflectra Corporation
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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
Az első dolog ami eszembe jutott, hogy szükségünk lesz egy menedzsment eszközre ami
kezeli ezt a +500 tesztesetet (mondjuk nyomon követi minden eset boldogságos útját),
így ha azt várják tőlünk, hogy +500 tesztesetet fejlesszünk és ezeket karban is tartsuk
anélkül, hogy új csapattagokat vennénk fel
vagy lelassítanánk a release-ek gyorsaságát.
Mi nem tudtuk megtenni ezt a befektetést,
mert a figyelmünk tulajdonképpen eltolódott
volna a tesztelésről a tesztesetek létrehozása és karbantartása felé. Ez így egy végtelen
feladat lett volna, mert minden hónapban van
pár új eset plusz néhány régebbit is újra át
kell nézni. Az új teszteseteket meg kell írni, a
régebbieket pedig módosítani, ráadásul egy
bizonyos pont után fel kellett volna kutatni a
használaton kívüli utakat/teszteseteket is ha
az idő engedi.

A teszt esetektől a mind map-ig:
egy személyes tapasztalat
A tesztelési módszereknek és a teszteszközöknek összhangban kell
lenniük egymással. Valójában a tesztelési módszertannak tartalmaznia
kellene a teszteszközök
listáját és használatának
módját is. Projektenként
változhat a tesztelési
módszerünk, -folyamatunk ugyanúgy, mint az
eszközkészletünk. Éppen
ezért érdekelnek azok az
írásokat, ahol a módszertan- és eszközválasztások személyes tapasztalatairól esik szó.

Ennek az ügynek az apropója egy komment volt az egyik blogomon (http://
testingfuncional.wordpress.com), ahol egy
kutatás eredményéről kérdeztek amiben
teszteset menedzsment eszközöket teszteltem valamikor 2011 elején.
A kutatást néhány hónap után abbahagytam,
mivel lassan rájöttem, hogy a teszteset menedzsment eszközök nem illeszkednek a jelenlegi munkafeladataimba, de ezt hivatalosan nem közöltem.
Most sem lezárni szeretném, talán majd megújítom valamikor a jövőben, de két évvel az
említett kutatás után az a helyzet, hogy elég
jól elboldogultunk és teszteltünk tesztesetek
és teszteset menedzsment eszközök nélkül
is. Most leírom hogyan csináltuk.
Mielőtt elkezdem, szeretném leszögezni,
hogy nem akarom megmondani mi a legjobb
vagy a legrosszabb, ez csak egy személyes
tapasztalat, egy esettanulmány ha úgy tetszik. Csak egy kis elgondolkodtató anyag, ha
ilyen helyzetbe kerülsz. Remélem segít :-)
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A környezetünk
Megpróbálom összegezni a környezetünket
néhány szóban, lépj kapcsolatba velem ha
esetleg nem látod át a teljes képet:
• 2 db web-alapú alkalmazás tesztelése.
• Mindkettő érett alkalmazás, több mint 3 éve
léteznek külön-külön.
• Több, mint 500 use case (és növekszik!),
egészen az egyszerű CRUD -től (create,
read, update, delete) a hatalmas és ös�szetett belső rendszerintegritás esetekig,
melyekben nagyon sok feltételes ér telmezést és üzleti logikai szabályokat találhatunk.
• 2 magányos farkas tesztelő részleg, amikhez 4-5 szuper okos fejlesztő társul.
• Átlagosan 2-3 kiadás havonta
• Nincs automatizálás (a vizsgálat elején)

www.tesztelesagyakorlatban.hu

Mit csináltunk abban
az időben?
Az első időkben, két évvel azelőtt ahogy a
kutatás elkezdődött, megpróbáltam létrehozni
a teszteseteket Excel formátumban a tesztelési fázis legelején (annak idején vízesésmodellt használtunk). A következő tanulságra
jutottam:
1. A tesztesetek a tesztelés közben fejlődnek ki, szóval az elmét és a felhasznált
eszközöket ilyen hozzáállásra kell felkészíteni.
2. A t e s z t e s e t e k k a r b a n t a r t á s a é s ú j r a
használata kényes téma, nehéz kezelni
egy ilyen gyorsan változó környezetben
mint a miénk, a fent említett okok miatt.
Ezzel a hozzáállással azt találtam, hogy több
időt töltöttem az Excel táblás tesztesetek létrehozásával, szerkesztésével és módosításával mint magával a valós teszteléssel. Szépen
lassan leadtam az ötletekből, először elhagytam a tesztesetek újra használatának ötletét,
így a karbantartási gondok is eltűntek. Azután
elvetettem azt az ötletet, hogy egy egész sor
tesztesetet készítsek a tesztelés megkezdése
előtt, inkább egy sokkal dinamikusabb teszt
tervezést és végrehajtást pártoltam.
Egyfajta felfedező tesztelést végeztem anélkül hogy tudtam volna, de kényelmetlenül
éreztem magam, mert nem volt teszt doku-

mentációm. Ezért kezdtem el kutatni a teszteset menedzsment eszközöket.

És … a mind map (elmetérkép) belép az épül
etbe!
Mialatt a eszközöket kutattam, megpróbáltam
rájönni, hogy a többiek mit csináltak hasonló
esetekben, ekkor fedeztem fel, hogy a felfedező tesztelés egy létező dolog, sőt számos
befolyásos tesztelő nagyon is nagyra értékeli.
Illetve ekkor bukkantam rá a mind map-re is.
A nem hivatalos felfedező tevékenységem során, megpróbáltam átváltani az Excel tábláról
és a Notepadről, és elkezdtem az Xmind-ot
használni, mint támogató eszközt.
Ekkor volt először egy ’aha’-élményem, mivel
a mind map a tökéletes eszköz a tesztelés
közbeni tesztek fejlesztésére és végrehajtására, tulajdonképpen a tesztelési ötletek
a tesztelés közben fejlődnek ki. A tesztelés
nagyon élvezetes és kreatív lesz tőle és ezt
érdemes egyszer megtapasztalni. Ehhez még
az is hozzájön, hogy lehetőségünk nyílik arra,
hogy a ’tesztelési ötletek mind map’-et is elkezdjük kifejleszteni az új projektek legelején
és ezt fejlesztettük tovább a használat során.
Bele tudunk mélyedni a tartalomba, ezt meg
tudjuk osztani a fejlesztő csapattal és a döntéshozókkal, ezáltal a tesztelés elkezdése
előtt létre tudunk hozni egy hatalmas tesztelési ötlet gyűjteményt. A tényleges tesztelés
ideje alatt pedig ezt az alap tesztelési ötlet
halmazt fogjuk továbbfejleszteni, kidolgozni.

A tesztmenedzsment
eszközök
kutatása
tényl egesen lezárult
… abban a pillanatban amikor feltettem magamnak azt a kérdést, hogy miért is akarok egy csomó időt tesztesetek írásával
tölteni, amikor tulajdonképpen egészen jól
megvagyok nélküle is. A főbb indokok amik
eszembe jutottam azok a tesztek végrehajtásának rekordjai, a lefedettség és az
újrafelhasznáhatóság voltak. Szóval ezeknek
néztem a mélyére.
Csak azért, hogy legyenek teszt végrehajtási
rekordok, nem elég indok egy tesztmenedzs-
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ÁLLÁSHIRDETÉS

Senior
Tesztmérnök
(NNG Kft.)
Pozíció:
Senior Tesztelő
Munkavégzés helye:
Budapest
Feladatok:
Az iGO My way GPS-navigációs szoftver és applikációk tesztelésének
végrehajtása, dokumentálása, illetve a tesztelő
csapatban dolgozó más
kollégák munkájának
szakmai irányítása.
Elvárások:
4-5 éves, a szoftverminőségbiztosítás és a
szoftvertesztelés területén szerzett tapasztalat
Felsőfokú végzettség
(informatikai/villamosmérnöki/gépészmérnöki
végzettség előny)
Minőség- és folyamatorientált szemlélet
Alapfokú scriptelési
vagy programozási
ismeretek
Magyar- és angolnyelv-ismeret
Előnyök:
ISTQB-CTFL képesítés
Jártasság, gyakorlati
tapasztalat az autóipari
minőségbiztosítási rendszerekben
Eredmény- és hatékonyságorientáció
Szoftverekkel kapcsolatos műszaki ismeret
Tesztautomatizálás területén szerzett
szoftvertesztelői háttér,
tapasztalat
Linux/QNX-ismeret,
tapasztalat
Scriptnyelv (pl. perl,
python) ismerete
Amit ajánlunk:
Dinamikus nemzetközi
növekedés, a jövő navigációs fejlesztéseiben
való részvétel
Versenyképes jövedelem, béren kívüli
juttatások.
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Publikálj nálunk!

MÓDSZERTAN
ment eszköz használatára, így tovább gondolkoztam.
A lefedettség … mivel kezdők voltunk a felfedező tesztelésben, kicsit bizonytalan voltam
nehogy tesztelés nélkül hagyjunk egy fontos
területet egy ilyen dinamikus közegben, de
ezért beszerezni egy tesztmenedzsment eszközt nem lett volna érdemes.
Nekem jobban tetszett a ’legyél jobb a felfedező tesztelésben’ hozzáállás, másrészről ha
lenne eszköz abba be kell vinni az adatokat,
fel kell konfigurálni, stb... ami a tesztelés hatékonyságából vesz el időt. Ezáltal a lefedettség is sérülhetne.
És milyen lefedettséget ígér egy tesztmenedzsment eszköz? A tesztesetek lefedettségét a te általad bevitt adatok határozzák
meg, így már egy kicsit másként nézhetünk
a lefedettségre. Sokkal jobban éreztem magam, amikor a lefedettséget tesztelés közben
növeltük a fontos területeknél.
Az újrafelhasználás egy fontos mérföldkő, eldöntöttük, hogy nem használunk fel újra semmit, így az érzékeinket és a felfedező képességünket kell jól hasznosítanunk mindenkor.
De valószínűleg át fogjuk még ezt gondolni
hamarosan …

elején lefuttatunk. Ez a teszteset halmaz
soha nem lesz automatizált mivel a végrehajtása csak 15 percig tart és szükségem
van a gondolkodó tesztelő mind a 7 érzékére, amit egy robot nem tud megtenni.
Ezek egyszerű bizonyítékok arra, hogy a
felfedező és szkript tesztelés tud egymás
mellett is létezni.
Mit tervezünk a közeljövőben:
• Át kell gondolnunk az újrahasználhatóság
ötletét. Lehet hogy ki tudnánk fejleszteni
egy mind map ellenőrző listát a tesztelési
ötletek gyűjteményéhez.
• Ki kell fejlesztenünk egy nagyon egyszerű dashboard-ot, hogy könnyebben tudjunk kommunikálni a tesztelések állapotáról a más helyszínen lévő csapatokkal is.

Befejezés
Ez az. Egy 4 éves folyamatot foglaltam össze
kevesebb mint 1500 szóban. Remélem a következő 4 évben is fogok tudni írni még erről.
Nézzük meg, hogy még jobbá tudunk-e válni
ezen a végtelen és fantasztikus területen.

Mint látható nem találtunk olyan okot amiért
a most gyümölcsöző kísérletünket át kellene
alakítani egy forgatókönyves változatra.

Mauri Edo
Minőségbiztosítási
tesztelőként dolgozom
2008 óta. Egy szoftvertesztelő fanatikus
vagyok, aki imádja a
tesztelés minden apró
részletét.
Szeretem
megtalálni a hibákat
(a
legösszetettebb
hibákat a legjobban)
és imádom a teszteszközöket használni,
hogy még több ismeretem legyen, így
még jobb tesztelő legyek. Weboldal: http://
testingfuncional.
wordpress.com/
Twitter: http://twitter.
com/mauri_edo

Szerző: Mauri Edo

A következő lépések
(néhányat már végre
is hajtottunk )
Amikor hivatalosan is eldöntöttük, hogy a felfedező tesztelést mind map segítségével csináljuk, elkezdtük ezt az ötletet továbbfejleszteni, hogy javítsunk a teljesítményünkön.
A következő dolgokat végeztük el:
• Időt fektettünk az automatizált ellenőrzésekbe, hogy kombináljuk a mi mélyreható
felfedező tesztelési teljesítményünket egy
pár általános és egyszerűbb funkcionális
ellenőrzéssel más területeken is.
• Szkriptet készítet tünk a legkritikusabb
tesztesetekről (kb. 5 darabról beszélünk) és létrehoztunk egy mini teszteset
halmazt, melyet minden tesztelési ciklus
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Gyártsunk nagyszerű történeteket
a jobb tesztelési forgatókönyvekért
Állíthatjuk azt egy funkcióról, hogy leteszteltük
ha azt egyszer, egyféleképpen ellenőriztük. De
ugyanezt
mondhatjuk
akkor is róla, ha nem
csak végfelhasználóként,
hanem takarítónői-, vagy
rendszergazdai szerepkörben, csúcsvezetőként,
menedzserként, vagy netán hackerként közelítettünk az adott funkcióhoz.
Abban biztos vagyok,
hogy a különböző forgatókönyvekkel való tesztelés részletesebb képet ad
a funkció minőségéről.
A kérdés az tesztelőként
milyen felhasználói történetbe éljük bele magunkat.

Mostanában írtam a játékok használatáról
a
szoftvertesztelésben
(http://www.
kohl.c a /2013/explorator y- test- adventures storytelling-games-in-software-testing/)
és
ebben hívtam fel a figyelmet Martin Janson
és Greger Nolmark egy tanulmányára. Most
néhány tippel szeretnék segíteni, hogyan kell
játékos történeteket létrehozni a tesztelési projektekben.
Először is vessünk egy pillantást Cem Kaner
munkájára a forgatókönyv alapú tesztelésről:
Bevezetés a forgatókönyv alapú tesztelésbe
(http://www.testingeducation.org/BBST/testdesign/Kaner_ScenarioIntroVer5.pdf).
Szeretném felhívni a figyelmet a CHAT modellre
(cultural, historical activity theory), amiről
a könyvben beszél. Ha még több több információt szeretnél a CHAT-hoz, olvasd el ezt
a
tanulmányt:
http://www.kaner.com/pdfs/
FiedlerKanerCast2009.pdf. Fordíts figyelmet
az események és feszültségek hálózatának
leírásának megértésére. Ezek kellenek ahhoz,
hogy variációkat és különböző energiákat tudjunk beilleszteni a történetmesélésbe. Mindkettő rész alapvető és értékes, érdemes mélyebben is beleásni magunkat.
Ajánlom olvasásra továbbá Hans Buwalda cikkét a szappanopera tesztelésről (http://www.
logigear.com/logi_media_dir/Documents/Soap_
Opera_Testing.pdf). Ez egy nagyon jó példa a
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forgatókönyv alapú tesztelésre. Buwalda a televíziós szappanoperákat vette alapul a történetekhez a struktúrához és a variációkhoz. Ne felejtsük el, hogy a tesztelésben rengeteg variációt
kell figyelembe venni, ugyanúgy, mint a való életben. Ennek előmozdítása érdekében nézzünk
bele egy tesztelési folyamatba. Cem Kanernek
van egy blog bejegyzése néhány linkkel, amelyek segítenek a háttér információk megszerzésében: Research for Best Practices (http://kaner.
com/?p=96).
A szappanopera tesztelés, tesztelési folyamat és
tesztforgatókönyv egy jó kiinduló pont egy jó tesztelési történet megalkotásához.
Ezt követően keressünk karaktereket. Jenny
Cham írt egy igazán jót rengeteg hasznos linkkel a karakterek megformálásáról: Creating design personas (http://jennycham.co.uk/?page_
id= 410). Ne felejtsünk el a linkekre kattintani, mert
rengeteg jó ajánlást találunk ott. Egy évvel ezelőtt
én is készítettem egy helyzetfelmérést a felhasználói élmény karakterek használatáról a tesztelésben. (meg kell keresnem, mert a link már nem
működik a blogon) Elisabeth Hendrickson ismertette meg velem ezt a gondolkodásmódot, de felhívta a figyelmemet, hogy használjak különleges
karaktereket, mint például a rajzfilmfigurák. Én
inkább a szabványos felhasználói karakterekre
voksolok, mint Alan Cooper, de a rajzfilmfigurák
vagy más karakterek is jók kezdetnek.

www.tesztelesagyakorlatban.hu

Ezek a szereplők megfelelő, hogy elkezdd a karakterek megformálását a történetedhez. Mi a
motivációjuk, amikor használják a szoftvereinket?
Milyen félelmeik vannak? Mitől aggódnak, mi kergeti őket az őrületbe?

szerben, amit tesztelünk. Érdekesebbé tehetjük
a feladatainkat, ha csinálunk valami újat, valami
izgalmasat.

Ezt követően nézzük meg, hogyan kell egy nagyszerű történetet mesélni egy hires író tolmácsolásában: Kurt Vonnegut at the Blackboard
(http://www.laphamsquarterly.org/voices-in-time/
kurt-vonnegut-at-the-blackboard.php?page=all).
(Megkértem Andrzej Marczewskit hogy segítsen
egy jó példával megvilágítani a történetmesélést
a játékokban és ez volt az első link, amit küldött
nekem. Köszi Andrzej!)

• Kombináljuk az egyes elemeket az összes témakörből, tanuljunk minél többet a kalandos
és izgalmas történetek létrehozásáról.

Figyeljünk a különböző lehetőségekre a történet
szerkezetében. A tesztelésben számtalan különböző opciót használunk ugyanabban a forgatókönyvben, amennyiben hiszünk a cselekvésmintákban, karakterekben és variációkban egy valós
termék használatakor. Egy történet különböző verziói számos fontos információt és megállapítást
eredményeznek. Vonnegut egy egyszerű keretrendszert használ a történetek készítésére, amelyet könnyen elsajátíthatunk és használhatunk.
Végezetül nézzük meg a történetmesélést a játékokban. Andrzej így beszél erről: Nem csak játszani akarok, meg akarom élni a játékokat.
Egy jól felépített játékban maga a történet fontos.
Megvan az oka az egyes cselekményeknek: egy
jó döntés ezen a helyen befolyással lesz a játék
többi területére, ugyanúgy, mint a valós életben.
Ezért fontos dimenziókat hozzáadni a játék a történetéhez. A variációk és a dimenziók különböző
hatásokat eredményeznek a rendszerben és jutalmazzák a feladatok elvégzését. Olvastam egy
részt a Gamasutrából: A fejlesztő feljegyzése: 3
probléma megoldva az interaktív történetmesélőkkel kapcsolatban (Ernest Adams). A karakter
amnézia kérdése, a belső konzisztencia és a történet folyamata felbecsülhetetlen a tesztelők számára. Úgy lépünk be az alkalmazásokba, hogy
nem igazán van fogalmunk arról mi is folyik ott,
legfőképpen igaz ez amikor először indítjuk el azt.
Akárhogyan is a felhasználóink is teljesen az elejéről kezdik, amikor az alkalmazást használatba
veszik. Ezek a problémák olyan területekre mutatnak rá, amelyekre történeteket kell kitalálnunk,
hogy tesztelni tudjuk.

Néhány összegző pont a végére:

• Strukturáljunk és igazi, életből vett feltételeket hozzunk létre: különböző emberek, motivációk, különböző környezeti tényezők és
változások.
• Adjunk történetfolyamot, meglepetéseket,
motivációkat és figyeljünk a nem szándékos
következményekre a rendszerben és az emberekben.
• Ne álljunk le egyetlen esetnél, készítsünk
különböző variációkat ugyanarra az esetre
és változtassuk meg a beállításokat, vagy az
egész környezetet, hogy segítsen a perspektívánk megváltoztatásában.
• Használjunk különböző karaktereket – segítenek? vagy megakasztanak?
• Készítsünk bevezetést, tárgyalást, befejezést.
• Legyenek különböző befejezések – hagyjuk a
dolgokat megoldatlanul, vagy fejezzük be egy
rossz üzenettel, ne mindig happy end legyen
a vége!

Jonathan Kohl
Jonathan Kohl egy
nemzetközileg elismert
tanácsadó és technikai
vezető, egyben a kanadai Kohl Concepts
Inc. alapítója. A tesztcsapatok támogatása
mellett hozzájárul nagyobb cégek termékeinek fejlesztéséhez,
stratégiai célok meghatározásához. Jelentős eredményeket tudhat magáénak a mobil
alkalmazások tesztelése és módszertanok
kialakítása területén.
Előadásaival és publikációival világszerte
ismert és nagy sikernek örvend szakmai
körökben.

Sokféle alapvető koncepciót hasonlítottam ös�sze, amelyek hatással lehetnek a történetmesélős tesztelésre, a többi már rajtunk áll. Az, hogy
hogyan kombináljuk ezeket egy hasznos és izgalmas dolog létrehozásában, az rajtunk és a csapaton múlik. Van lehetőségünk gazdag perspektívák
létrehozására, beindítani a tesztelési erőfeszítéseinket.
Nos, mindenkinek jó történeteket kívánok!
Szerző: Jonathan Kohl

Mint tesztelők, a munkánk során több eset, történet is körülvesz bennünket. Sokkal részletesebb
és mélyebb értelmet adhatunk a tesztelésnek a
történetekkel és az elképzelt világokkal.
A történetmesélés a játékokban elképesztően hasonlít ahhoz, ami nekünk a teszteléshez kell. Rengeteget tanulhatunk a virtuális világok és történetek létrehozásából. Segítenek a perspektívánk
kiszélesítéséhez, és a variációk kitalálásához,
fontos felderítésekhez a szoftverben vagy rendTESZTELÉS A GYAKORLATBAN – A SZAKÉRTŐ TESZTELŐK LAPJA
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ÁLLÁSHIRDETÉS

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

SENIOR TESZTELŐ
pozícióba.

2. ábra

Mobil applikációk teljesítmény
tesztje egyszerűen
Úgy ahogy a webes programoknál, a mobil alkalmazásoknál is szükséges
lehet megmérni a szoftver teljesítményét. Miben
különbözik ez a tesztelés
a webes alkalmazások
teljesítmény tesztelésétől? Milyen eszközzel
mérhetjük meg a rendszer teljesítményét?

Hogyan teszteljük a mobil
app-ok teljesítményét?
*Nézd meg ezt a kis videót, amely lépésről-lépésre megmutatja hogyan állíts be és futtass egy mobil teljesítmény tesztet. (http://www.youtube.com/
watch?v=uZFch4B5Ivc)
A BlazeMeter több olyan egyszerű opciót kínál amel�lyel szimulálni lehet több ember munkáját különböző
mobil eszközökkel.
Most is egy JMeter tesztszkript írásával kezdünk. De
mielőtt nekikezdenénk a szkript fejlesztésének szükség lesz bekonfigurálni a mobil eszközünket, amelyet
a felvételnél használni fogunk. A
JMeter felveszi az összes ténykedésünket a saját proxy-ját használva. Ezért kell nekünk bekonfigurálni az internet beállításainkat
egy speciális útra.

Itt a mobil eszköz konfigurációs beállításainál állítsuk be a proxy-t, ahogy a lenti ábrán is látjuk.
A proxy hostname-hez írjuk be a számítógép IP
címét, amelyről a JMeter-t futtatjuk. Ezeken a lépéseken menjünk végig:
• 1.Futtassuk a JMeter-t a számítógépünkön.
• 2. Adjunk egy HTTP Proxy Server komponenst
a JMeter tesztünkhöz. (Jobb gomb a
Workbench-en, majd Add -> Non-test Element
-> HTTP Proxy Server) (1. ábra)
• 3. A HTTP Proxy Server komponens beállításainál figyeljük a 8089-es portot és nyomjuk
meg a Start gombot.

• 5. A mobil eszköz hálózati beállításai alatt állítsuk be a számítógépünk IP címét a proxy IP címére és a port számát, amelyet a
JMeter-nél beállítottunk.
Androidos eszközöknél:
• 1. Menjünk az Option -> Wi-Fi ponthoz, hosszan
nyomjuk rá az aktuális hálózati kapcsolatunkra és válasszuk a “Modify Network” menüpontot a felugró menük közül.
• 2. Jelöljük be a “Show advanced option” elemet.

olyan alkalmazást választunk amely a napi híreket
jeleníti meg, akkor hajtsunk végre olyan lépéseket, amelyeket az átlag felhasználók is csinálnak
(belépés, görgetés, kommentezés, valamilyen
linkre kattintás, keresés az információkban, stb…)
(3. ábra).
Végeredményül az applikáció funkcióinak
emulálását kapjuk. Azért mert a mobil kapcsolatot a JMeter proxy-n keresztül vittük, a
JMeter felvette az alkalmazás összes hálózati kommunikációját. Így az összes művelet rögzítve lett a JMeter Test Plan-ben. Ha
befejeztük a munkát a mobil alkalmazással,

• 3. Állítsuk be a “Proxy
settings”-et “Manual”-ra.
• 4. A “Proxy hostname”-hez
írjuk be a számítógépünk
IP címét, és a “Proxy port”hoz a 8089-et.
• 5. Mentsük el a beállításokat (2. ábra).
Figyelem! Az Android csak
a HTTP proxy-t támogatja.
Ha az alkalmazásod HTTPS
kapcsolatot használ, akkor
egy kiegészítő applikációt kell
használnod, amely elvégzi a
HTTPS proxy feladatokat.

A mobil eszköz
konfigurálása

Elvárások:
– Szakirányú (informatikus,
villamosmérnök) felsőfokú
végzettség
– Tesztelési módszerek ismerete
– Szoftverfejlesztői jártasság
– Általános informatikai
szemlélet
– Logikus gondolkodás, fejlett rendszerszemlélet
– Szisztematikus, precíz
munkavégzés
– Legalább alapfokú angol
nyelvtudás
Előnyök:
– Tesztmenedzsment eszközök ismerete
– Tesztautomatizálást támogató eszközök ismerete
Amit kínálunk:
– Betanulási lehetőség tapasztalt 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.

Mobil Web applikációk futtatása

Nyissuk meg a JMeter-t és adjunk a WorkBench-hez egy új
HHTP Proxy Server komponenst. Ezután a komponens
beállításainál állítsuk be mondjuk a 8089-es portot figyelésre. 1.ábra
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• 4. Nézzük meg a számítógépünk IP címét.

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 felderítése, megfelelő minőségű dokumentálása az erre
használatos rendszerben
– A hibajavítások nyomon
követése, együttműködés
a programozókkal és fejlesztőkkel

Most már megnyithatjuk a
webes applikációt, amelyet
tesztelni akarunk. Ha például 3. ábra

www.tesztelesagyakorlatban.hu
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mulálás során speciális paramétereket állíthatunk be a
különböző teszt konfigurációkban. A teszt konfigurációs
oldalon nyissuk ki a “Network
Emulation” csoportot és válasszuk ki a hálózati típust amit
emulálni szeretnénk (7. ábra).

6. ábra

A BlazeMeter nagy terhelést
szimulál az alkalmazásainkon,
hogy tesztelni tudjuk a program megbízhatóságát, erősségét, vagy különböző nagyságú
terhelés esetén analizálhatjuk
az alkalmazás teljesítményét.
A kapott eredmények eltárolódnak a rendszerben, melyeket később bármikor újra meg
lehet tekinteni, fel lehet használni.

4. ábra
nyugodtan leállíthatjuk a proxy szervert és
visszaállíthatjuk a mobil hálózati beállításokat
az eredeti állapotba. A JMeter proxy leállításhoz ismételten nyissuk meg a HTTP Proxy
Server opciót és nyomjuk meg a Stop gombot
(4. ábra).
A felvétel után végezzük el a végső módosításokat a teljesítmény szkripten és használjuk ki
a BlazeMeter képességeit (5. ábra)

Készítsünk
és
futtassunk teljesítmény
tesztet
A BlazeMeter felületén kattintsunk az “Add Test”
linkre. Állítsuk be az általános paramétereket és
töltsük fel a szükséges szkript fájlokat (6. ábra).
A BlazeMeter lehetőséget ad a felhasználóknak
mobil hálózati forgalom szimulálására. A szi-

Az új teszt létrehozása után
már futtathatjuk is azt és a
végén kinyerhetjük a teljesítményteszt eredményeit. A
tesztfuttatás után megnézhetjük az összes eredményt
és összegző riportot is készíthetünk a webes applikációnk
stabilitásáról és a szolgáltatás
minőségéről. A BlazeMeter
grafikus megjelenítést is biztosít számunkra a teljesítményről (8. ábra).

7. ábra

Összegzésként, a BlazeMeter
nagy terhelést tud emulálni különböző mobil applikációkon
anélkül, hogy ténylegesen rendelkeznénk azokkal a mobil
eszközökkel. Ez a szolgáltatás
sokszor a segítségünkre lehet a
költséghatékony munkavégzésben.

BlazeMeter
Legfőbb
szolgáltatásunk, hogy kön�nyen lehessen jobb
és gyorsabb JMeter
teljesítményteszteket
futttatni.
A BlazeMeter megalapításának az volt a célja,
hogy bárki számára elérhetővé tegyük a kifinomult, gyors, könnyű
és olcsó teljesítmény
és terheléses teszteket.
A teljesítmény tesztelés egyszerű is lehet és
nem feltétlenül szükségesek hozzá profi szakértők. A BlazeMeter-nél
megalkottuk a mindenki számára elérhető
lehetőséget, hogy terheléses tesztet tudjon
futtatni. Nem lényeges, hogy egy QA csapat vezetője vagy és
Continuous Integration
módszerrel dolgoztok,
vagy csak egyszerűen
a saját weboldaladat
akarod letesztelni, a
BlazeMeter
mindkét
esetben működni fog.
www.blazemeter.com

Szerző: BlazeMeter

5. ábra
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8. ábra
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TESZTELÉS A GYAKORLATBAN – A SZAKÉRTŐ TESZTELŐK LAPJA

33.oldal

MÓDSZERTAN
Amikor a csapat kész a Confluence
oldallal, megnyitják a Google formot
és kitöltik azt.
Az űrlap alapadatokat kér, mint tesztelő neve, fő terület, a szabály címe, és
a Confluence link elérési útja. Hány
óráig tesztelt (a legközelebbi órára
kerekítve), valamelyik story linkje,
böngésző típusa, operációs rendszer és környezet. Minden mező
kötelező.
Amennyiben ez a Google dokumentum elmentésre kerül, meg is
vagyunk az alap riportolással.

1. ábra
mások számára, addig amíg nem tudják, ki készítette őket. Ez jól is van így!

A felderítő tesztelés irányítása
Egy munkafolyamatnál az
átláthatóság, mérhetőség
mindig nagyon fontos.
Bármelyik pillanatban is
kérdezik meg az vezetőtől, hogy hogyan áll a
feladatvégzéssel, korrekt
választ kell tudnia adni.
Az ad-hoc teszteléssel
leginkább ez a baj. Képtelenség pontosan meghatározni az elvégzett tesztelési munkák nagyságát.
De mi a helyzet a felderítő
tesztelésnél?
Hogyan
lehet az eredményeket
riportálni?

Az örök kihívás, amivel találkozom a felderítő szemléletű tesztelésben az, hogyan lehet irányítani a
tesztelési folyamatot és utána hogyan lehet eredményeket felmutatni a megrendelők felé.
Kipróbáltam rengeteg különböző rendszert az évek
alatt, de egyik sem hozta a számomra kívánt eredményt.
A legtöbb tesztelés, amit a csapat itt a
NewVoiceMedia-nál végez, felderítő tesztelés,
ezért meg kellett találnom a módját, hogy megértsem pontosan mennyi munkát végeztünk el és a
termék melyik részével töltöttük a legtöbb tesztelési
időt és energiát. A számok önmagukban nem mutatják meg, hogy teljesen lefedtük-e a dolgot, de ha
kombináljuk azokkal a mérőszámokkal, amelyek a
teljes fejlesztési ciklusból adódnak, akkor elkezdhetjük részenként összerakni, hogy mire fókuszál a
tesztelésünk és hol van szükség esetleges változtatásokra a termékben.

Egy elgondolás
Egyik hónapban egy gondolat ötlött a fejembe, amiről úgy éreztem, hogy helyes. Kikértem a csapatom
néhány tagjának a véleményét a kérdésben. Azt a
következtetést vontam le, hogy érdemes volt foglalkozni vele. Azt gondoltam, hogy hagyom egy pár
hétig, majd megírom. Nos, íme itt van. Faragtam a
rendszeren, hogy képes legyek riportálni a felderítő
tesztelésünket.
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A kezdetek
Annyi tesztelést automatizáltunk a munka folyamán,
amennyit csak tudtunk. Bár az egyeztetéseken a tesztelők rajzoltak, mind-map-eket készítettek vagy jegyzeteltek, hogy mit teszteljünk. Az ötletek minden esetben garantáltak egy felderítést. Ezek lettek a felderítő
tesztelési alapszabályaink.
Az alapszabályokat a következő formában írtuk le:
DERÍTSEN ki [valamit] [valamivel] együtt, hogy MEGTALÁLJON [valamit], ahogy Elisabeth Hendrickson
írja az „Explore IT book” írásában.
Ezek a szabályok ebben a pillanatban még csak vágyak - még nem futottak – és az igazság az, hogy
nem is mindegyikük fog lefutni. Még keresünk további
szabályokat, vagy kiveszünk néhány meglévőt, éppen
ahogy az élet alakul.

Felderítő munkafázis menet
Minden tesztelő a saját sorrendjében és stílusában
hajtja végre az adott munkafázisokat. A feljegyzéseiket is különböző helyen és módon tárolják. A csapatban a legtöbben Rapid Riporter-t használnak, én
személy szerint EverNote-ot, és néhányan Word-öt
vagy Notepad++-t. Nem számít, milyen eszközzel
készítenek részletes feljegyzéseket a munkafázisban. Ezek a feljegyzések személyesek számukra,
de publikusak mindenki számára az üzleti felhasználók közül. Lehet, hogy nem is mondanak semmit

www.tesztelesagyakorlatban.hu

Ezek a feljegyzések a munkafázisokban bármilyen
formában is keletkeznek, a végén összefutnak a
belső wiki rendszerünkben a Confluence-ben. A
Confluence-ben van a felfedező tesztelésnek egy külön erre dedikált helye. Ezen a helyen van egy egyszerű hierarchiánk: Év->Hónap->Teszt szabály.
A szabályok a következőképpen kapnak nevet: [Tesztelő monogramja][NNHHÉÉÉÉ][Szabály száma]. Például: RL_16062013_1 és RL_16062013_2.
Sablont használunk, amikor ezeket a szabályokat
készítjük, ezért a Confluence-ben minden szabály
konzisztens és könnyű közöttük a navigálás és a
keresés. A Confluence-nek van egy oldala, ahol
egy táblázat formájában látjuk a szabályokat. A
kötelező mezők a szabály neve, a tesztelő neve és
a dátum.
A lap további része üres, hogy szabadon másolhassunk a munkafázis feljegyzésekből, vagy állományokat csatolhassunk a teszteléshez, mint
CSV vagy TXT fájlok. Ez a Confluence oldal lesz
a végleges eredménye a felderítő munkafolyamatnak. Egy referenciaponttá válik a Pivotal Tracker
story-k számára és az audit elengedhetetlen része
lesz (verziók és hozzáférések szabályozva). Lehet,
hogy soha nem olvassuk újra ezeket a feljegyzéseket – de rögzítjük a biztonság kedvéért, ha egyszer
szükségünk lesz rá.
Az első résznek vége – a munkafázis dokumentálva
van az elvárt módon. Most a metrikákat kell kigyűjtenünk.

Most meg tudom nézni, mennyi
munkafázison dolgoztunk, mely
főbb területeket teszteltük a terméken. Látom a Confluence linkeket,
dokumentumokat, látom, milyen
böngészőkkel dolgoztunk, és hogy hány különböző munkafázist indítottuk különböző időintervallumokban. Csináltam egy grafikont, ami mutatja a
munkafázisokat tesztelőként, a munkafázisokat
böngészőnként, funkcionális területenként és a
napi átlagokat is.

Rob Lambert
Több éve szoftver
tesztelőként dolgozom.
Érdeklődési körömbe
tartozik a kommuni
káció, kreativitás, kö
zösségi oldalak, webes
megjelenés, néprajzkutatás (több más dolog
között).
Kreatív vezetője és
a Tesztelési felület
szerkesztője vagyok
a Soft ware Testing
Club oldalnak (www.
softwaretestingclub.
com).
Tesztvezetőként mun
kálkodom a New Voice
Media-ban:
http://www.newvoicemedia.com

A következő lépés, hogy ezeket az adatokat áttoljuk
a felettesünk asztalára és láthatóvá tegyük számára.
Az összes adattal láthatóvá válnak a minták és a
trendek, amelyek a jövőre nézve információval szolgálnak. Biztos, hogy az egész terméket lefedtük a
teszteléssel? Túl gyorsan haladtunk, vagy inkább túl
lassan? Minden olyan böngészőt teszteltünk amit kell?
Hogyan tudjuk fejleszteni, még hatékonyabbá tenni a
tesztelést? Az adatok önmagukban adnak használható információt a döntéshozóknak?
A számok magukban semmit sem jelentenek – de ös�szességében elég információt adnak, hogy meggyőződjünk, hogy azt csináltuk, amit az ügyfél akart.

Súrlódások
Ez nem egy tökéletes rendszer, de ezt használjuk és
pofon egyszerű a feladatok elvégzéséhez. Eddig egy
bonyolult rendszerrel bajlódtunk és ahelyett, hogy
különféle programokat próbálgattunk volna, hogy
megtaláljuk azt ami teljesen megfelel a mi munkánkhoz, most így dolgozunk és ez egyáltalán nem jelent
hatalmas pluszköltséget. Ez a rendszer változni fog,
ebben teljesen biztos vagyok, de most teszteljük és
meglátjuk, hogy milyen eredményeket fog hozni.
Te milyen rendszert használsz? És működik is?

Riportolás

Szerző: Rob Lambert

Egy nagyon egyszerű Google formot csináltam az
eredmények rögzítéséhez.
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MÓDSZERTAN
nálod fel őket. Mi lenne, ha nem magunk fabrikálnánk új eszközöket, hanem a meglévő működő
dolgokat használnánk?
Félek, hogy elolvasva ezeket a sorokat, nem sokan veszik majd a fáradságot, hogy kipróbálják a
bővítményeket.

Biztonsági tesztelés szempontjából, nem lehetnek olyan kommentek, amelyek magukban hordoznak bizalmas/érzékeny információkat a weboldalon, amelyeket hackerek felhasználhatnak.

Sokban járulhatnak hozzá a projekt sikeréhez.
Összeszedtem a szerintem legfontosabbakat:

Ez az első szint. De sokkal érdekesebb dolgokat is találhatunk, mint amit alapjában akartam.
Először is minden megjegyzést megkaptunk a
kódból, legyenek azon HTML/CSS/JS kommentek, kaphatunk kulcsszavakat adatbázishoz, pl:
usrname, username, password, passwd, author,
e-mail, admin, administrator, login, adminlogin,
moderator, accountlogin, és még sok más olyan
kulcsszóhoz is hozzájuthatunk, melyek érzékeny
információkat hordozhatnak.

• Használhatóak performancia teszteknél
• Funkcionálisak
• Használhatóság, és elérhetőség
• Biztonság

Gondolkozzunk el egy kicsit azon magunktól hány
olyan böngésző bővítményt tudnánk felsorolni,
amely a szoftvertesztelést segíti? Ha ez a szám
kellőképpen
alacsony,
akkor itt az idő a bővítmények telepítésére. Rengeteg olyan hasznos add-on
létezik, ami megkönnyíti
egy tesztelő munkáját.
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Kapcsolatom a bővítményekkel
A böngésző bővítmények nagyon hasznosak voltak a tesztelési tevékenységem során. Amikor
keresgéltem, majd kilyukadtam a http://addons.
mozilla.org/ oldalon, nagyon megörültem, hogy
rátaláltam. Elsőként csak egy-két bővítményt
töltöttem le, majd később folytattam a bővítmények feltárását. Időközben azt vettem észre, hogy
eléggé felszereltem hasznos bővítményekkel a
böngészőmet, és minden egyes bővítmény másmás területen segítette a webes alkalmazásokon
való tesztelésemet. Ahogy teltek a napok egyre
többször használtam Google Chrome-ot, mint
Mozilla Firefox-ot, és azon gondolkoztam, milyen
jó lenne, ha Google Chrome böngészőhöz is lennének ilyen bővítmények, vagy kiegészítők. És
igen, voltak ahhoz is a http://chrome.google.com/
webstore/ -on. Meglepő pillanat volt számomra,
hogy majdnem az összes bővítmény megtalálható volt, mint a Mozilla Firefox-nál, de ennek ellenére sokkal inkább használtam Mozilla Firefox-ot,
mivel sokkal, de sokkal erősebb alapokon áll a
tesztelés szempontjából. Aztán készítettem egy
képzeletbeli térképet a bővítményekről, mind a
Mozilla Firefox-hoz, mind a Google Chrome-hoz,

• Front-end performancia teszteknél
• Webes alkalmazások kompatibilitási tesztelésénél használható
• Ötleteket adhatnak a teszteléshez, miközben
használod ezeket a bővítményeket.

és nyilvánosságra hoztam a Mooya Blog-on ingyenes GPL (Licenc) alá. Megtekintheted a http://
moolya.com/blog/2011/03/04/addon-mindmapfor-testers-from-moolya/ oldalon, és letöltheted
a képeket a számítógépedre, de megkérnélek,
hogy a szerzői jogok, és hitelesítési szövegeket
hagyd a képeken ha megosztod.

• Gyors automatizált ellenőrzés végezhetsz
az iMacros-al (Nem a legmegbízhatóbb, de
megbízható lehet egyszerű feladatoknál.
Például: 10 statikus oldalt kell betölteni, amit
könnyedén el lehet érni az iMacros használattal)

Hol látom a legtöbb
tesztelőt elbukni?

Saját bővítmények fejlesztése

Sok tesztelőnek mutattam meg ezeket a bővítményeket, de eddig nagyon kevesen használták
következetesen őket, és nem kezdik beleásni
magukat, eltekintve attól, amit mondtam nekik.
Nem tudom, hogy mi hiányozhat, a szenvedély,
az érdek, vagy az idő, vagy csak egyszerűen nem
szeretnék használni őket. Egy ideig erőltettem
nekik, hogy használják a bővítményeket, de végül
megértettem, hogy ez a dolog egyéntől változóan
belülről jön, és nem érdemes erőltetni. A tapasztalataimra alapozva tesztem ezt az állítást.

Néhány tesztelő kérdéseket tesz fel: „Ezt és ezt
akarom elérni, van-e hozzá bővítmény?” és sokszor a válaszom erre az, hogy „Nincs”. Ebben az
esetben általában elszomorodnak. Megkérdezem
tőlük, mihez fognak most kezdeni, mire az a válaszuk, hogy nem fognak bővítményeket használni,
elérik ugyanazt más módon, de az több időt fog
felemészteni. Erre fel szoktam tenni azt a kérdést,
hogy mi lenne, ha fejlesztenétek egyet maguknak,
vagy a csapatotoknak, akár az egész tesztelői közösségnek? Eddig az ideig senki nem válaszolta
azt, hogy: „Igen, majd én kifejlesztem”. Láttam
tesztelőket tervekkel, ötletekkel, de mai napig
senki sem valósítottam meg azokat. Én azonban
úgy döntöttem, hogy fejlesztek egy bővítményt
ami az alábbiakat fogja adni: Ha adott egy URL,

A szoftverek hibái nagyon boldogok lehetnek, és
ünnepelhetnek, hogy vannak ilyen tesztelők, akik
nem használják ki a bővítmények segítségét. Ott
vannak az eszközök előtted, de Te mégsem hasz-

www.tesztelesagyakorlatban.hu

Hogy fog ez a tesztelőknek segíteni?

Nézzük milyen értékeket
hordoznak ezek a bővítmények

• Időt takarítanak meg

Intelligens tesztelés
böngésző bővítményekkel

akkor a weboldal forráskódját szedje ki, és emeljen ki belőle minden megjegyzést, valamint mutassa meg egy különálló ablakban, vagy lapon.

A fenti kulcsszavakat újra, és újra generálni fogják
az elérhető webes szoftverek.

Hogy kezdjek neki?
Mozilla Firefox böngésző bővítmények fejlesztéséhez jó kiindulási pont lehet:
http://blog.mozilla.org/addons/2009/01/28/howto-develop-a-firefox-extension/
https://developer.mozilla.org/en/docs/Setting_
up_extension_development_environment
https://developer.mozilla.org/en/docs/Building_
an_Extension

Santhosh
S Tuppad
Santhosh Tuppad hibakeresési versenyeket nyert az elmúlt
néhány évben, innen
tett szert ismertségre.
Egy igazi mohó tesztblogger, aki havi rendszerességgel szervez
találkozókat a tesztelőknek Bangaloreban és Chennai-ban.
A tesztelési tudása
aktív és naprakész.
Amíg a vele egykorúak legtöbbje a szoftverbiztonság
iránt
érdeklődik, Santhosh
a saját tesztelési szolgáltatásait fejlesztette.
Santhosh a barátnője
unszolására kezdett a
szoftvertesztelésbe.
Blog:
http://tuppad.
com/blog
Twitter: http://twitter.
com/santhoshst

Google Chrome bővítmények fejlesztéséhez pedig ez lehet segítség az induláshoz:
ht tps: //developer.c hrome.c om /ex tensions /
getstarted.html
http://developer.chrome.com/extensions/faq.html
Bármilyen kérdéshez, vagy pontosításhoz amire
szükséged lehet, kérlek küldj privát üzenetet.
Jó bővítményezést!
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Szerző: Santhosh S Tuppad
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TESZTESZKÖZ
szőn és 25 különböző
operációs rendszeren. Az oldalak funkcionális tesztelését
támogató eszköz. Automata screenshotok készítésére képes. iPhone, iPad,
Android, Blackberry
platformokra elérhető. Az ára a tervek
szerint $29.95/hó.

19 alkalmazás, a weboldalak
mobil eszközös teszteléséhez
Közel
lehetetlen
feladat minden egyes mobil eszközből egy példányt beszerezni. Ha ezt
feltuningoljuk a különböző operációs rendszerek
és böngészők verzióival,
akkor majdnem biztosan
állítom, hogy hazánkban
sehol nincs ekkora mobil
eszközpark. De mégis milyen lehetőségeink vannak a mobil applikációnk
legteljesebb körű tesztelésére?

A weboldalad alkalmas mobil használatra? Ez
egy aggasztó kérdés lehet, ha belegondolunk a
rengeteg mobilkészülék és böngésző káoszába.
Szerencsére vannak jó alkalmazások, amivel
meggyőződhetünk arról, hogy az oldalunk mobil
kompatibilis.
Itt egy lista az eszközökről, amelyekkel letesztelhetjük a weboldalunkat mobil eszközökön. Vannak
köztük egyszerű web-alapú emulátorok, melyekkel ellenőrizhető
a weboldal különböző szimulált
mobil kijelzőkön. Számos tesztalkalmazás is rendelkezésünkre áll,
- néhányba a mobil kijelző emulátor már bele van építve - amivel
ellenőrizhető a weboldal mobilhasználhatósága. Az alap emulátorok és számos tesztalkalmazás
ingyen a rendelkezésünkre áll.

MobiReady. A MobiReady teszteszköz az alkalmazások mobilon való használhatóságát hivatott tesztelni a gyártók ajánlásai alapján. 1-től 5-ös skálán
pontozza, hogy mennyire működik jól az alkalmazás
a mobileszközökön. Ingyenesen elérhető.

2. ábra CrossBrowserTesting
mobileszközön. Használhatóságot, más készülékekkel való együttműködést vizsgál a WS3 Mobile Web
Best Practices (http://www.w3.org/TR/mobileOKbasic10-tests/#BestPractices) alapján. Ingyenes.

CrossBrowserTesting
A CrossBrowserTesting lehetővé teszi a web
alkalmazások tesztelését 130 különböző böngé-

BrowserStack.
A
BrowserStack
egy
webes
böngésző
tesztelő szolgáltatást
ad. Böngészők, fejlesztőeszközök távoli elérését biztosítja,
továbbá valós idejű
tesztelésre is lehetőséget ad. Elérhető
emulátorok:
Apple
iOS, Android és Opera Mobile. Ára a tervek szerint $19/hó.

Multi-Browser Viewer
A Multi-Browser Viewer egy böngésző kompatibilitást ellenőrző alkalmazás. 11 mobil böngészőt
és emulátort tartalmaz és 55 önálló böngészőt,
valamint 88 képrögzítő böngészőt. Az ára felhasználónként: $139.95.

A Perfecto Mobile egy
MobileCloud platform, ami
valós mobileszközökhöz
és tabletekhez kapcsolódik világszerte, különböző
földrajzi lokációkon. Lehetővé teszi, hogy monitorozzuk a folyamatokat
minden eszközön, hogy
ellenőrizzük a weboldalak,
a webes alkalmazások és
webes szolgáltatások optimális kompatibilitását. Az
ára projektenként $25/óra;
tervek szerint $15/órától
rendelkezésre áll.

W3C mobileOK Checker. A mobilbarát web alkalmazás ellenőrzésére szolgáló eszköz, ellenőrzi,
hogy a web alkalmazás mennyire felhasználóbarát a

Mobil tesztelés
Gomez. A Gomez az alkalmazások mobilon való működését
teszteli. Egy analízist ad 30 féle
mobiI eszköz fejlesztőkörnyezeteinek ajánlása alapján. Részletes
ajánlást ad, az észlelt hiba vagy
probléma megoldására. Ingyenesen elérhető, de regisztrációhoz
1. ábra Gomez
kötött.
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Perfecto
Mobile

Device
Anywhere

3. ábra Perfecto Mobile

www.tesztelesagyakorlatban.hu
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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 folyamatos frissítésének működtetése és a legoptimálisabb teszt infrastruktúra
megteremtése
– Kapcsolattartás a projektvezetőkkel, fejlesztőkkel és ügyféltámogatással
– Csoporttagok szakmai
fejlődésének elősegítése, motiválása
Elvárások:
– Felsőfokú műszaki vagy
informatikai végzettség
– Legalább 2-3 éves releváns, tesztelési területen
szerzett munkatapasztalat
– Alapos és mélyreható
informatikai tudás
– Teszt c sopor t vezeté sében szerzett tapasztalat
– Önálló, hatékony és precíz munkavégzés az
érvényes előírásoknak
megfelelően
– Középfokú angol nyelvtudás
– Tesztelési módszertanok ismerete
Amit ajánlunk:
– Változatos munkakör
– Kulcsfontosságú szerep
egy dinamikus csapatban
– Stabil háttérrel rendelkező vállalat, hosszú távú
munkalehetőség
– Versenyképes jövedelem és béren kívüli juttatási csomag
Jelentkezés:
Állásajánlatainkat megtalálja és közvetlenül jelentkezhet hirdetéseinkre a
www.testerjob.hu oldalon.

DeviceAnywhere
egy
eszköz az azonnali tartalom ellenőrzésre valódi
mobileszközökön. Távolról
valós mobilokkal, valós
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TESZTESZKÖZ

Sig Ueland

4. ábra iPhone Tester
időben kommunikál, így pontosan látható, hogyan
viselkedik a weboldal különböző mobileszközön.
Az azonnali ellenőrzésre használható eszközök
ingyenesek, az interaktív tesztelés $100/hó.

Mobile Emulators
GoMoMeter. A Google GoMoMeter megmutatja,
hogyan néz ki a weboldalunk smartphone-on és
riportot ad testreszabott javaslatokkal, hogyan lehet az üzletet még mobil baráttá tenni. Ingyenes.
iPhone Tester. Ez az iPhone emulator lehetővé
teszti, hogy az oldalakat iPhone 3G és 4G valamint iPod Touch eszközökön teszteljük. Ingyenes.

iPad Peek. Ez egy ismert eszköz, amellyel tesztelhető a weboldal kinézete iPad-on vagy iPhoneon. A pontos szimuláció érdekében használjuk
a WebKit alapú böngészőt úgymint Apple Safari
vagy Google Chrome. Ingyenes
Screenfly. A Screenfly-al tesztelhető a weboldal
kinézete különböző mobil képernyőkön és különböző felbontásokban. Ingyenes
Mobile Phone Emulator. Ez az emulátor lehetővé teszi, hogy megnézzük, hogyan működik a
weboldal az alábbi mobilokon: iPhone, HTC, LG,
BlackBerry és SamsungIngyenes.

5. ábra Mobil Phone Emulator
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6. ábra Browshot
The Responsinator. A Responsinator jelzi, hogy
a weboldal hogyan néz ki a legelterjedtebb mobileszközökön, úgymint: iPhone, iPad, Android és
Kindle. Ingyenes.

Opera Mini Simulator. Az Opera Mini az egyik
leggyorsabb és legfejlettebb mobil böngésző.
Használjuk ki az előnyeit ennek az ingyenes web
alapú emulátornak!

Matt Kersley’s Responsive Design Testing. Ez
egy másik érzékeny webes tesztelő eszköz. Az
oldalakat különböző felbontásban is lehet tesztelni ugyanabban a pillanatban. Ingyenes eszköz.

iPhoney. Az iPhoney egy pixel pontos web böngésző emulátort jelent a Safaritól. Leginkább weboldalak iPhone-ra történő fejlesztéseihez használt
ingyenes alkalmazás. Egy tökéletes 320x480-as
aktív munkaterület iPhone fejlesztésekhez.

Browshot. A Browshot egy szolgáltatás, amivel
képernyő mentéseket készíthetünk különböző virtuális eszközökön. Megtekinthetjük a weboldalakat
mindenféle mobileszközön, úgymint: iPhone, iPad,
Android smart phone, Nook Reader és Android
tabletek. Az ára 5 képernyő rögzítésekként $1.

Sig Ueland Madidonban él. Több lapba is ír,
úgy mint These Times,
Third Word Magazine
és az Utne Reader. Ő a
szerzője és a társalapítója a SpaceHospitalnak. Sig írta a forgatókönyvét a Ten Habits
of Highly Effective
People-nek,
melyet
2013-ra terveznek kiadni. Sig órákat ad a
forgatóköny vírásról
a UCLA diákszínházban.
Diplomáját
a
Colorado-i egyetemen
szerezte.
Kapcsolatba léphetsz vele
azalábbiemalcímen:sig@
practicalecommerce.com

Szerző: Sig Ueland

7. ábra iPhoney

www.tesztelesagyakorlatban.hu
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NE a végén fedezze fel a
hibákat!

Passed Informatikai Kft.

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

A megbízható tesztcsapat!
www.passed.hu
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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

