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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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Marc Rambert

Jonathan Kohl

Hogyan fejleszd a regressziós teszteléseid eredményét 30%-kal?

A rossz mobil felhasználói élmény egyenlő a rossz ügyfélkezeléssel

Sok helyről hallom, hogy egy-egy regressziós tesztkör futtatási ideje több napot
vesz igénybe. Ilyenkor felmerül bennem a gondolat, hogy a cégnél vagy a regressziós teszt fogalmával nincsenek tisztában, vagy nem tudják meghatározni a
regresszió hatókörét. A cikkben sok olyan dolgot olvashatunk, amely megkönnyítheti a következő regressziós körünk erőforrásigényét.

Mi a különbség az offline és az online céges megjelenés között? Még mindig sok
vállalat gondolja azt, hogy az üzleteibe/székházába betérő emberek ott találkoznak
először a cégükkel. Éppen ezért nagyobb hangsúlyt fektetnek a személyes megjelenésbe, mint például egy mobil, vagy webes alkalmazásba. Pedig manapság az
alkalmazásokkal lényegesen hamarabb találkoznak az emberek, melyek alapján kialakítják a véleményüket az adott cégről.

10 Módszertan

xxxxxx

24
A Automatikus

Jennifer Lent

Mauri Edo

Szoftverhibák elkerülése – Tanulság a HealthCare.gov-ból

Selenium IDE tanácsok - Bevezetés

Sokszor elfelejtjük azt a nagyon hasznos mondást, hogy más kárán tanul az okos.
Emlékezzünk mégis erre és tanuljunk egy nem túl sikeres bevezetés problémáiból. Ha megismertük mások problémáit és láttuk az elkerülési/javítási lehetőségeket, akkor ideje lesz átgondolnunk a saját tesztelési módszereinket is.

Egy cikksorozat első részét olvashatjuk, melyből alapvető információkat tudhatunk meg erről a sokak által használt automata eszközről. Azon tesztelőknek akik
nem ismernek ilyen teszteszközöket, nagyon hasznos lesz a sorozat, melynek
segítségével ezen a téren saját magukat tudják fejleszteni.

12 Biztonság

12
28 Automatikus

Santhosh S Tuppad

Michael Bolton

TOP 10 biztonsági hiba tőlem

„Manuális” és „automata” tesztelés

Rengeteg szoftverfejlesztés zajlik a világban, de ezeknek csak egészen kis
száma esik át biztonsági teszteken. Számtalan általunk annak hitt (banki, biztosítói, vagy telekommunikációs) rendszer is csak hírből látott XSS-t, vagy SQL
Injection-t. Csak felnézni lehet azokra a szakemberekre/csapatokra akik a fejlesztési ciklusban az alkalmazás biztonsági oldalát is ellenőrzik, tesztelik.

Mit is jelent a manuális tesztelés? Miért hívjuk manuálisnak, amikor úgyszintén
számítógéppel és különböző szoftverekkel történik ez is? Beszélhetünk egyáltalán külön manuális vagy külön automata tesztelésről? Célszerű lenne átgondolnunk ezeket az elnevezéseket?

14 Módszertan
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32 Agilis

James Bach

Gojko Adzic

Nyilvános bejelentés a felfedező típusú tesztelésről

Döntsük meg az agilis tesztelési kvadránst!

A felfedező típusú tesztelésről tanultakat összekeverni az általános tesztelési elgondolásokkal egyenlő a katasztrófával. A cikkben számtalan példa van arra, hogyan értelmezhető félre a felfedező típusú tesztelés. Érdemes ezeket a félreértéseket nem elkövetni, ha sikeresen szeretnénk alakalmazni a felfedező tesztelést.

Aki jártas az agilis tesztelési módszertanban az biztosan találkozott a kvadránssal, mely gyakorlatilag a tesztelés egyik központi témájává vált. Ami pár éve még
használható modell volt, az a mostani időkben időkben is megállja a helyét? Lehetne jobb modellt építeni a jelenlegi fejlesztési módszertanokhoz és tesztelési
gyakorlatokhoz?

16 Módszertan
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36 Automatikus

Joel Montvelisky

Prashant Chambakara

Egyre homályosabb vonalak

Tippek a sikeres kulcsszó-alapú automatizált teszteléshez

A fejlesztők és a tesztelők közötti szakadék az elmúlt 4-5 évben hatalmasat csökkent. Még
2003-2004 környékén a tesztelő „csak” egy utcáról berángatott embert jelentett akit a megbíztak azzal, hogy nyomkodja az alkalmazást, addig manapság számos helyen fejlesztői szintű
feladatsorral állítják szembe a jelentkezőket. De a két tábor közti távolság csökkenése nem
csak a felvételi módszerek, hanem a munkaköri feladatok változásában is megfigyelhetőek.
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Hazánkban szinte általános betegség a cégeknél, hogy a tesztelő szakértők nem
nagyon ismernek automata eszközöket. Gyakran az automatizálás előnyeivel/
hátrányaival sincsenek tisztában és úgy tekintenek ezekre az eszközökre, mint
valami számukra elérhetetlen (vagy megérthetetlen) dologra. Talán a kulcsszóalapú tesztelés lehet a kiút a tesztelők továbbképzésére/átképzésére.

www.tesztelesagyakorlatban.hu
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MÓDSZERTAN
ÁLLÁSHIRDETÉS

Az Erste Bank pályázatot
hirdet

Teszt
koordinátor

munkakör betöltésére.

1. ábra – Tervezés nélküli regresszió

Hogyan fejleszd a regressziós
teszteléseid eredményét 30%-kal?
Sok helyről hallom, hogy
egy-egy
regressziós
tesztkör futtatási ideje
több napot vesz igénybe.
Ilyenkor felmerül bennem a gondolat, hogy a
cégnél vagy a regressziós teszt fogalmával nincsenek tisztában, vagy
nem tudják meghatározni a regresszió hatókörét. A cikkben sok olyan
dolgot
olvashatunk,
amely megkönnyítheti a
következő regressziós
körünk erőforrásigényét.

A cél az, hogy biztosítsuk az alkalmazás minőségét a lehető legjobb regressziós lefedettséggel, és minél kevesebb teszt futtatásával.
Úgy látszik mintha lehetetlen lenne egyszerre az időn és a minőségen is nyerni? Lássuk
hogy képes növelni 30%-kal a hatáselemzés
a tesztelés hatékonyságát.

•

Regressziós tesztelés
Sokszor fejfájást okoz nekem. A regressziós
tesztelés fontos része az átfogó tesztelési
erőfeszítéseknek minden egyes szoftver kiadásnál. Szükség van ezekre a tesztekre,
mert olyan problémákat észlelnek, amelyek
észrevétlenül előbukkannak. Ugyanakkor ők
is gyakran átszaladnak a hibák felett, amelyeket a telepítés után találunk meg, amikor
már a hibák kijavításának becsült költsége
10-szer nagyobb (diagnosztika, javítás, tesztelés, telepítés, üzleti hatás, stb.).
A regressziós tesztelés hatékonyságához
az szükséges hogy:
•
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a megfelelő teszteseteket, hogy melyek
fussanak a regresszióra szentelt időkeretben.

Minden szoftverkiadásnál csökkentsük
a hibázás kockázatát, és válasszuk ki

•

Legyünk fogékonyak az üzleti igényekre a gyorsabb és kisebb kiadásoknál.
Ez persze megköveteli a gyorsabb és
hatékonyabb regressziós tesztelést. Képesnek kell lennünk arra, hogy minden
egyes verzió kiadásnál a tartalomhoz
mérten hatékonyan tervezzük meg a
regressziós teszt kampányainkat.
Megfelelő mennyiségű erőforrással tervezzünk.

Mennyi regressziós teszt kell?
A legtöbb projektnél - még a kisebbeknél
is – bebizonyítható, hogy regressziós tesztelés nélkül, akkor a tesztelési feladatok
könnyen kezelhetetlenné válnak.
A z alábbi ábra illusztrálja (1. ábra) azt,
amikor minden egyénileg létrejött tesztet
minden ver ziónál hozzáadunk a futtatandó
teszteset halmazunkhoz.

www.tesztelesagyakorlatban.hu

Hogy kell megtervezni egy regressziós teszt str atégiát?
Ajánlott beletenni a tesztelési stratégiába a
regressziós tesztelés egyedi megközelítését,
hogy korlátozni tudjuk a manuális tesztek
számát. Ami alapvetően két típusú tesztet
jelent:
•

A főbb funkciókhoz kapcsolódó tesztesetek, követelmények és kockázatok szerinti prioritással.

•

Olyan funkciókhoz kapcsolódó tesztesetek,
amelyek bizonyíthatóan kevésbé erősek (ahol
a funkcionalitásban hibát találtak és/vagy a korábbi release-nél valamelyik regressziós tesztben volt hiba).

Mindazonáltal, ha ezek a kritériumok nagyban
csökkentik a tesztesetek számát, akkor nem lesznek alkalmasak minden egyes szoftver releasehez. Eljuthatunk odáig, hogy folyamatosan ugyanazon teszteset sorozatot hajtjuk végre, aminek
gyakran az az eredménye, hogy a regressziónk
felületes lesz és nem találjuk meg vele az alapvető hibákat. Hogy lehetne ezt jobban csinálni?

Teszt automatizál ás
Úgy látszik, hogy az automatizált tesztelés a
Szent Grál: Hajtsuk végre az összes tesztet

minden egyes verzión, egy korlátozott időkereten belül. A nagyobb teszteset darabszám
jobb funkcionális lefedettséghez és ezáltal
jobb minőséghez is vezet.
A valóság egy kicsivel másabb. A platformunkon készült statisztikák szerint 80%-a
a projekteknek nem tartalmaz automatizált
funkcionális tesztelést, 15%-uk korlátozott
automatizált tesztelésre fókuszál és mindös�sze 5% használ intenzív automatizált stratégiát.
Miért olyan kevés az automatizált tesztelés?
Az ügyfelek szerint nem mindig gyorsabb és
olcsóbb automatizálni, mivel a tesztek létrehozása és karbantartása jelentős terhet jelent. A tesztautomatizálás jó választás lehet,
de csakis akkor ha jól megközelítve van felépítve.

Hatékonyság elemzés
a szoftvertesztelés
optimalizálására
Miért kell hatékonyság elemzés?
Amikor az alkalmazás új verzióját kiadják, amibe
belekerültek a javítások, módosítások és új funkciók, a fejlesztő csapatok változtatnak az alkalmazás kódján. Ezek a változtatások kihathatnak
a már működő funkciókra is.
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Főbb feladatok:
• tesztelési folyamatok
koordinálása, tesztkörnyezetekkel kapcsolatos feladatok
ellátása, tesztstratégia, tesztkoncepció
kialakítás,éles telepítési implementációk
készítése
• projektekben való
részvétel
• komplexebb tesztelési feladatok megoldásában részvétel;
• a tesztelői feladatok
kiosztása és számonkérése;
• problémakezelés és
koordináció a tesztelési problémákkal
kapcsolatban
• változáskezelési kérések engedélyezése, jóváhagyása.
MIT VÁRUNK?
Szakmai elvárások:
• felsőfokú végzettség,
• legalább 2 éves tesztelői, teszt menedzseri tapasztalat,
• tesztelési folyamatok
és módszertanok ismerete,
• angol nyelv középfokú szintű ismerete,
• önálló munkavégzés,
• jó szervező készség,
kommunikációs és
problémamegoldó
készség,
• összetett folyamatok
átlátása, kreativitás.
• Munkakör betöltése
során előnyt jelent:
ISTQB képesítés,
tesztautomatizálási
tapasztalat,
adattárház és üzleti
intelligencia
területét támogató
szoftverek teszteltetési ismerete.
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MÓDSZERTAN
Kapcsolódnak a tesztek
a módosításokhoz?
A mi kutatásaink - együttműködve számos
kut at ási közp ont t al - k imut at t ák, h o g y a
va l ó s z ínű sé g e a nn a k , h o g y m e g t a l á l jun k e g y hi b á t e g y sp e c i á li s t e s z t t e l ,
köz ve t l e nül a kó d m ó d o sí t á sh oz ka p c so l ó d i k , a m in e z t a t e s z t e t f u t t a t ni
fo g ju k .
A hatékonyság elemzés c élja tehát a z,
ho gy kapc solatot teremt sen a kó dbeli vál toz ások és a tes z tek közöt t . E z a z elem zés lehetet len es zköz nélkül, a jelenlegi
es zközök adnak némi tec hnikai se gít sé get , de tes z teset s zinten már nem adnak
eredmény t .
H o gy ez t a hiányos ságot megs züntes sük,
a Kalist ic k k ifejles z tet t e gy „Te s z t p o n t o z á s”- t . M inden k iadot t alkalma z ásver zi ón
minden tes z teset p ontoz va let t a lefedet t
m ó dosít ások s z ám os sága alapján. E z a
p ont s z ám három e gyedi tec hnikán alap s zik:
•

A teszteset lábnyoma. Amikor egy
tesztelő végrehajt egy tesztet, a
Kalistick rendszer automatikusan lejegyzi az összes futtatott kódot, ami az
alkalmazásban lefutott a teszt során.
Ez a „lábnyom” biztosítja a kapcsolatot
a teszteset és a kód között; ez egy tudásbázisban tárolódik.

•

Változás
érzékelés.
A
Kalistick
szkennere minden egyes verziónál érzékeli és elemzi a változásokat azáltal,
hogy összehasonlítja az eredményeket
az előzőkkel.

•

A Kalistick motorja elemzi a teszteset lábnyomokat, hogy felmérje a módosítások hatását és kiszámolja a teszt
pontszámokat.

Eredmények
Ez a tesztelés hatékonyságát 30%-kal növelheti, ami két tengelyen mérhető: minőség,
és idő. Bemutatok két esetet, hogy láthassuk
az előnyöket:
•

•

Az ügyfél végrehajtja a szokásos teszt
sorozatát, majd kiválaszt 10 tesztesetet
futtatásra, a Kalistick pontozást alkalmazva. Eredmény: 3 visszatérő hibát
talált 3 óra alatt.
A másik ügyfél úgy méri a minőséget
minden egyes alkalmazásverzión, hogy
megszámolja a hibák számát az éles
környezetben amiket a termékben talál 3 hónappal a kiadás után. Az első
Kalistick-kel tesztelt kiadásnál, a hibák
száma 50%-kal kevesebb, ami több tízezer dollár megtakarítást hozott.

Az alábbi linkeken letölthető egy segítség „30, a
kulcsszám a teszt hatékonyságáért” és a terméklapot „Intelligens Tesztlefedettség” ami rávilágít a
kulcsfontosságú szolgáltatásokra.
Szerző: Marc Rambert

Eredeti cikk:
ht t p: // b l o g. k a l i s t i c k .c o m / t o o l s / i m p r ov i n g regression-testing-effectiveness/

Marc Rambert
Marc
Rambert
a
Kalistick (http://www.
kalistick.com) társalapítója. Néhány Svédországban és Dániában
töltött év után visszatért Franciaországba,
és a Kalistick társalapítójaként megalkotott
egy egyedi tesztelést
javító szoftvert.
Az IT világában szerzett
tapasztalatának
hála átlátja a szoftverfejlesztés és tesztelési
eljárás egészét, és kimondottan érdekelt az
agilis tesztelésben.
Az innovatív ötleteinek köszönhetően a
Kalistick
számtalan
díjat kapott az évek
során. Marc szereti az
innovációt, és szívesen megosztja ötleteit. Ha te is így teszel,
kövesd twitter-en:
@MarcRambert

A z elv a következő: amint egy teszt lefut,
a rendszer eltárolja. Minden jövőbeli verziónál pontoz va és vizsgálva lesz, szüksé ges - e újból végrehajtani.
A z ügy felek a saját tesztelési eszközeiken
pontoznak mint a HP Qualit y Center, HP
ALM, Test Link , XStudio, ReferTest , stb.
A Kalistick plug - in - jei zökkenőmentesen
integrálhatóak, tehát a tesztc sapatok biztosra vehetik, hogy teszt kampányaik haté konysága nőni fog.

w
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2. Szoftverhiba lecke:
Az integrációs teszt
igenis számít
Az integrációs tesztelés - ahol a különálló
egységeket egy nagyobb rendszerbe hoznak
össze, hogy lássák hogyan dolgoznak együttesen - a komplex alkalmazások adottsága.
És ma szinte minden virtuális rendszer ami
fejlesztés alatt van, komplex. A mai szoftverek információkat húznak át más alkalmazások adatbázisaiból, amelyek különálló társaságok, különböző időben készítettek. Ezek
gyakran távoli helyeken futnak, sokszor a felhőben. És legtöbbjük erősen függ az idegen
felek által készített szolgáltatásoktól.

A szoftver hibák elkerülése:
Tanulság a HealthCare.gov-ból
Sokszor elfelejtjük azt a
nagyon hasznos mondást, hogy más kárán
tanul az okos. Emlékezzünk mégis erre és
tanuljunk egy nem túl
sikeres bevezetés problémáiból. Ha megismertük mások problémáit
és láttuk az elkerülési/
javítási lehetőségeket,
akkor ideje lesz átgondolnunk a saját tesztelési módszereinket is.

Reflektorfényben a közelmúltbeli HealthCare.gov
szoftver bukásai. A z eset tanított a kormányzatnak pár kemény leckét, amiket a
profik hosszú ideig emlegetni fognak:
•

A performancia nem egy utólagos dolog.

•

Az integrációs tesztelés központi tényező a szoftver-fejlesztési erőfeszítéseknek, és amíg ez nem teljes, az alkalmazás nincs kész az élesbe állásra.

•

Az ujjal mutogatás nem javítja ki a szétesett szoftvert - és ez meghatározó jele
egy rosszul működő vállalatnak.

Ebben a cikkben három leckét dolgozok ki.

1. Szoftverhiba lecke:
A p e r f or m a nci a ne m
e g y u t ól a gos d ol og
Hat héttel az indulás után a HealthCare.gov
bajba jutott honlapja még mindig szenved
a lassú teljesítménytől és elfogadhatatlan
válaszidőktől. A becslések szerint 50.000
amerikai sikeresen szerződött egészség-
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ügyi biztosítási kötvényre, de ez a szám mes�sze elmarad a kormány korábbi becsléseitől,
ami 500.000 ember szerződtetését jósolta
csak az első hónapra.
A kormány úgy látszik a a nehezebb utat választotta: Ha nem végez teljesítmény tesztelést - és nem biztosít megfelelő szerver erőforrásokat – az szoftverhibákhoz és nyilvános
szégyenhez vezethetnek, ezzel károsítva a
vállalat hírnevét.
A kereskedelmi vállalkozások ugyanezt a leckét tanulták meg néhány évvel korábban az
elektronikus kereskedelemben, amikor a honlapjuk az ünnepek közeledtével az online-vásárlók áradatát nem volt képes befogadni.
A nyilvános leégés mindig kemény csapás.
De a dolgok manapság keményebbek, mint
az e-kereskedelmi katasztrófák idején voltak.
Abban az időben, a közösségi média ahogy
most már tudjuk, nem létezett. Manapság
amikor az ügyfelek rossz tapasztalatot szereznek egy honlapnál, azonnal nyilvánossá
teszik a véleményüket a Twitteren, vagy a
Facebook-on.

www.tesztelesagyakorlatban.hu

Ezek olyanok lehetnek, mint a Google
Analytics, vagy pénzmozgást ellenőriző
pénzügyi szolgáltatások. A z együttműködése ezen szolgáltatásoknak, alkalmazásoknak és adatbázisoknak hatalmas befolyással
lehet a per formanciára. Ha az alkalmazás
a fejlesztése alatt nem volt kitéve a folyamatos integrációs tesztelésnek, egyszerűen
nem áll készen, hogy az élesítésre.
Ez a fogalom nyilván elveszett a CGI
Federal-nál, aki az egyik vezető szoftver fejlesztési szolgáltató a HealthCare.gov-nál. A
cég szóvivői nyilvánosan kijelentették, hogy
a CGI nem volt felelős az end-to-end tesztelésér t, amely biztosítaná az oldal egységeinek helyes működését és a szoftverhibák
elkerülését. Ehelyett a szóvivők ujjal muto gattak más fejlesztőkre, akik még segítettek
felépíteni a HealthCare.gov-ot.

3. Szoftverhiba lecke:
A z ujja l mu t og atá s
nem jav í tja k i a szé t e se t t szof t v er t

Az egész csapat az agilis fejlesztési módszerrel dolgozott, amely hasznos segítséget
nyújt a megértéshez, mi is valójában a tét. Az
agilis projekteknél, minden csapattag felelős
a fejlesztés alatt álló szoftver minőségéért.
Ha a tesztelés egy hibát talál, az nem egy
másik ember hibája. A csapat minden tagja
egyformás felelős. Ez a fogalom kényszeríti a
tagokat, hogy egymás érdekeiben járjanak el
- és a nagyobb csapat érdekeiben - egészen
a projekt kezdetétől. Ez nagyban különbözik
attól a kijelentéstől, hogy „Héj, ez nem az én
hibám.”.
A gyakori ujjal mutogatás – a kormányzatban,
vagy egy vállalatban – egy sokkal nagyobb
probléma jele: a szervezeti kultúra hibája, ami
lehetővé teszi az alkalmazottaknak hogy mindenre azt mondhassák: „Nem az én gondom.”
Annak a látványa, hogy a nagy szoftverfejlesztő játékosok egy projektben ujjal mutogatnak egymásra, nagyban aláássa az egész
szoftver-ipar hitelességét. Ez lecke minden
szoftver-iparban dolgozó szakember számára: „Ha az alkalmazás nem működik, vállaljuk
a felelősséget érte. Mondjuk ki, hogy nem működik – és kezdjünk el dolgozni a javításon!”.
Minden más csak a hozzá nem értésre utal.
Hogyan kezeled a szoftver hibáit? Úgy gondolod a HealthCare.gov esetén lehetett volna
másképp kezelni?
Szerző: Jennifer Lent
Eredeti cikk:
http://searchsoftwarequality.techtarget.com/
feature/Avoiding-software-failures-Lessonsfrom-HealthCaregov

A per for manc ia problémák me goldása k it alálni, mi volt a baj, és ho gyan lehet
a z t me g javít ani - s zoros munkakapc sola tot igényel a s zof t ver fejles z tés folyama t ában rés z t vevő ös s zes játékos közöt t .
A teljesít mény és a z integrác i ós tes z te lés esetében is, olyan mint ha ez újdon ság let t volna a s zolgált atók nak, ak ik a
H ealt hCare.gov- on dolgoz t ak.

Jennifer Lent
Jennifer Lent több
éve dolgozik szakújságíróként,
jelentős
publikációkon
van
túl a szoftvertesztelés
témakörében.
Legutóbb a Software
Development
Times
vezető szerkesztőjeként az iparág legjelentősebb
területeit
érintő kérdésekkel foglalkozott, de szerepet
vállalt a PC Magazine,
a PC Week (jelenleg
eWeek), a DejaNews
valamint a Mainspring
Communications szerkesztésében is. Ezen
túlmenően
Jennifer
hozzájárult számos kiadvány és weboldal sikeréhez, amelyek közé
sorolható a CNET,
ComputerWorld,
Inc.
Technology,
Investor’s
Business
Daily,
Monster.com
és a VARBusiness.
Jelenleg a TechTarget
csapatát erősíti, cikkei megtalálhatók a
SearchSoftwareQuality.com

oldalon.

A mi a jövőt illet i, a z uj jal muto gat ás prob lémáját elé g nagy feladat hely rehozni,
mer t ez már sok kal többr ő l s zól, mint egy
e gys zer ű hárít ásról, ho gy a másik a hi bás.
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BIZTONSÁG
Amikor kép = 1.JPG
Keresd meg a táblázatban az „1.JPG” szöveget a B oszlopban

Aztán írd be a böngésző CAPTCHA mezőjébe az
táblázat C oszlopának értékét
Enter

Személyiségi jogok sérelme – Egy társkereső alkalmazásban albumszerűen lehetett képeket feltölteni. Meg lehetett jelölni az adott képnél, hogy publikus vagy személyes. A publikust
mindenki látta, a személyest pedig csak az, aki
feltöltötte a képet, vagy akivel a feltöltő megosztotta.

TOP 10 biztonsági hiba tőlem
Rengeteg
szoftverfejlesztés zajlik a világban,
de ezeknek csak egészen
kis száma esik át biztonsági teszteken. Számtalan általunk annak hitt
(banki, biztosítói, vagy
telekommunikációs)
rendszer is csak hírből
látott XSS-t, vagy SQL
Injection-t. Csak felnézni
lehet azokra a szakemberekre/csapatokra akik
a fejlesztési ciklusban
az alkalmazás biztonsági oldalát is ellenőrzik,
tesztelik.

Vé l e m é nye m s ze r i nt a l e g t ö b b te r m é kf e l e l ő s n e m ve s z i i g a z á n ko m o l ya n a z
a l k a l m a z á s o k b i z t o n s á g át . M i n d i g ö r ü l ö k a n n a k , h a a f e l h a s z n á l ó k t u d at o s a n
vá l a s z t a n a k b i z t o n s á g i te s z te ke n áte s et t
alkalmazásokat. Minden elismerésem
a n n a k a te r m é k f e l e l ő s n e k , a k i f o g l a l ko z i k a z a l k a l m a z á s áva l é s a p r o g r a m ot
h a s z n á l ó ü g y f e l e k ke l. Fe l s o r o l o k n é h á ny
b i z t o n s á g i h i b á t /s é r ü l é ke ny s é g et a m i kke l t a l á l koz t a m . Re m é l e m e z s e gít s é g é r e
l e s z a te r m é k f e l e l ő s ö k n e k , h o g y n e e s s e n e k ú j r a u g ya n e ze k b e a h i b á k b a .

m é l ye s a d at a i h oz, a m e l ye k s ze n z i tív i n f o r m á c i ó k a t t a r t a l m a z t a k , m i nt k á r t yá r ó l
f i zetet t ö s s ze g e k , a f i zet ő c ím e, e - m a i l
c ím e, a b ete g g e l k a p c s o l at o s p r o b l é m á k
é s e g yé b b i z a l m a s i n f o r m á c i ó k .

Fl a s h j á t é k – A z A d o b e f l a s h - b e n f e j l e s z tet t j á té k n á l a p o nt s z á m b eír á s t l e h etet t m a n i p u l á l n i. E z ú g y t ö r té nt , h o g y a
P O ST DATA „ s c o r e” a t t r i b ú t u m á n a k é r té két ke l l et t á tír n i , íg y j áté k n é l k ü l l e h etet t
a l e g m a g a s a b b p o nt s z á m ot e l é r n i.

CA P TC H A
feltörés
–
M i köz b e n
C A P TC H A - t te s z te l te m , ké p e s vo l t a m
f e l t ö r n i é s a u t o m at i k u s a n h e l ye s i n p u t o k at a d n i a C A P TC H A - n a k . A C A P TC H A
f e l t ö r ve. R á j öt te m , h o g y a C A P TC H A
ké p e i s ze k ve n c i á l i s a n követ ke z n e k e g y m á s u t á n (1. J P G , 2 . J P G , ..., 3 0 0. J P G).
M e g t a l á l t a m , h o l t á r o l j a a r e n d s ze r a
ké p e ket , m a j d l et ö l t öt te m a g é p e m r e é s
E xc e l b e n ké z ze l ö s s ze k a p c s o l t a m a ké p e ket a z e l é r é s i ú t vo n a l a k k a l.

A másik dolog amit észrevet tem, hogy
ninc s időtar tam -vizsgálat, hogy mennyi
ideig játszot tak a játékkal. Egy olyan el lenőr zésre gondolok, hogy például, ha va laki 3 0 másodpercnél kevesebb ideig játszik, nem ér het el bizonyos pontszámnál
többet. Er ről egy nyilvános bejegy zést is
ír tam a blogomban, amit it t találhatsz.
E g é s z s é g ü g y – Ké p e s vo l t a m j o g o s u l a t l a n h oz z á f é r é s t s ze r e z n i b ete g e k s ze -
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E z e k a z a d a t o k a H I P PA a j á n l á s a i s z e rint is bizalmasnak számítanak. Egy
SQL Injection technikával c sináltam
meg, ahol a lekérdezés t ar t alma z t a a z
Admin felhasználót és a jelszavát is.
( “ a d m i n / 1’o r ’1’ = ’1 ” ( f e l h a s z n á l ó n é v /
j e l s z ó)) .

A C A P TC H A - h oz k a p c s o l ó d ó s zöve g e k
m e g h at á r oz á s a kö n ny ű, f é l ó r á s m u n k a
vo l t , e ze ket h oz z á a d t a m a z E xc e l h e z.
A m i ko r e z ze l m e g vo l t a m , e g y s ze r ű vo l t
e g y a u t o m at i z m u s t ír n i (S e l e n i u m , S a h i)
a m e g f e l e l teté s e k r e.

www.tesztelesagyakorlatban.hu

Mások személyes képeit is meg tudtam nézni az
URL-ek átírásával, egy URL meghamisításával.
Egy eszköz segítségével monitoroztam a HTTP
kéréseket, melyekből megtudtam a saját képeim
elérési útjait. Majd elkezdtem átírni az útvonalban
szereplő számokat, mint photoID=39894394. A
számok átírásával személyes képeket is meg
tudtam nézni.
A szomorú az volt, hogy bejelentkezés nélkül is
el lehetett érni a képeket, aminek egyáltalán nem
így kellett volna működnie. Ezzel az erővel bárki
az összes képet le tudta volna tölteni bármilyen
naplózás nélkül.
A cookie-k veszélyei - Be tudtam lépni bármelyik felhasználó nevében a cookie átírásával,
akkor is amikor az áldozat nem volt bejelentkezve.
Rájöttem, hogy a cookie-ban az értékek be vannak égetve és nem generálódnak újra minden
egyes belépéskor, ami egy hibás programozási
megoldás. Nagyon egyszerű volt a cookie-t átírni különböző variációkra, felhasználók milliói
váltak ezzel potenciális áldozattá.
A cookie-k nem szűntek meg a kilépésekor –
Azt vettem észre, hogy a cookie nem jár le, hanem folyamatosan aktív marad a szerveren akkor
is, ha a felhasználó már kilépett.
Hogyan csináltam?
A bejelentkezett fiókomnál lekérdeztem az aktuális cookie értékét a Cookie Manager-rel, aztán kiléptem. Később a „Tamper Data” add-on-t
használva visszatértem a kijelentkező linkhez,
ezzel meghamisítva a HTTP kérést. Ekkor kicseréltem a cookie új értékét a régire és máris
be voltam jelentkezve. Észrevettem, hogy az
oldal nem használja a hitelesítéshez az adatokat, csak és kizárólag a cookie értékére támaszkodik. Jogosultság nélkül a cookie átírásával sikerült belépnem. Ez olyan, mint belépni
a házba, de nem az ajtón keresztül.

Technikailag bizalmas adatok megjelenítése –
Különböző karakterkészleteket használtam (Arab,
Kínai) amelyeket nem kezeltek le az alkalmazásban és problémát okoztak. Az hiba olyan technikai részleteket tartalmazott, mint az adatbázis és
a mező neve. Ez a támadások melegágya.
Elfelejtett jelszó/Jelszótörlés linkje soha sem
járt le – Az elfelejtett jelszó linkje használat után
le kell, hogy járjon egy bizonyos idő elteltével akkor is, ha azt nem használták ki. Egyszer egy webes alkalmazás tesztelésekor észleltem, hogy a
link többször is használható új jelszó készítésére.
Ez azt jelenti, hogy bárki hozzájuthat ehhez a linkhez a web böngésző naplójából, ha az megosztott, vagy publikus számítógépen történik.
Shotgun stílus – Egy web alkalmazásban vettem
észre, hogy a beléptetés a „Shotgun” támadás veszélyének van kitéve. Különböző felhasználóneveket erőltetve és a jelszavakkal következetesen
dolgozva próbáltam bejelentkezni. Így lehetőség
van jogosulatlanul belépni egy más felhasználó
nevében. Javasoltam egy ellenőrző mérést, ami
figyeli a kéréseket egy megadott IP címről, ha
ugyanazzal a jelszóval, vagy ugyanazzal a módszerrel próbálnak belépni ciklikusan, és építsenek
be egy falat az ilyen jellegű támadások ellen.
Az állományok feltöltésének könyvtára listázható – Belépés után megtaláltam az állomány
feltöltési funkciót, ahol a felhasználók bizalmas
dokumentumokat tudnak feltölteni, amelyeket az
orvosaik gyógyítási célokra használnak.
Észleltem, hogy hozzáférek a feltöltött állományokhoz az „upload” alkönyvtárban. Bejelentkezés nélkül el tudtam érni az „upload” URL-jét,
mert a könyvtár listázhatósága engedélyezve
volt. Ha ez nincs engedélyezve, akkor is könnyű
brute-force technikával próbálkozva elérni az állományokat.

Santhosh 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

A listát folyamatosan bővítem, ahogy újabb biztonsági hibákkal találkozom. Hiszek a „Gondolkozz úgy, mint egy hacker” ideológiában, és folyamatosan képezem magam, hogy hackerré váljak.
A fentebb leírtakon kívül az OWASP TOP 10-ben
leírt teszteket végzek.
Szeretnéd, hogy az applikációd biztonsági teszteken is átessen? Ajánlani tudom a Moolya-t. Jó hír,
hogy én leszek a csapat egyik tagja, aki tesztelni
fogja az alkalmazásod. Segítünk elkerülni a rémálmokat, hogy a hangsúly az üzleten legyen.

Szerző: Santhosh Tuppad
Eredeti cikk:
ht tp://tuppad.c om / blog/2013/12 /03/top -10 security-bugs-found-by-santhosh-tuppad/
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MÓDSZERTAN
diglen a tervezés hiányosságára vonatkozó nyilatkozat.

vagyok. Nem, én a rossz minőségű tesztelés ellen vagyok. Sajnos nagyon sok eszköz,
mint a csillagászati árú HP/Mercury eszköz
legtöbbször arra szolgál, hogy automatikusan ellenőrizzen könnyű állításokat, pedig
ez megspórolható volna magas minőségű
teszteléssel. Igen, az eszközök és a technológiai tapasztalatok nagyon fontos szerepet
játszanak a tesztelésben. Az nem automata
tesztelés amikor eszközöket használunk,
mert a tesztelés mindaz amit a tesztelő csinál és nem az, amit az eszköz. Tehát az a
tesztelő, aki nem tanul és nem használ
eszközöket, általában nem is tekinthető
RST tesztelőnek.

Néhány példa arra, hogyan értelmezik félre a tanításaimat:
1.

2.

Nyilvános bejelentés
a felfedező típusú tesztelésről
A felfedező típusú tesztelésről tanultakat összekeverni az általános tesztelési elgondolásokkal
egyenlő a katasztrófával.
A cikkben számtalan
példa van arra, hogyan
értelmezhető félre a felfedező típusú tesztelés.
Érdemes ezeket a félreértéseket nem elkövetni,
ha sikeresen szeretnénk
alakalmazni a felfedező
tesztelést.

Ezt az üzenetet kaptam nemrég Oliver Vilsontól:
Oliver V.: Szia James, éppen most beszéltem Helénával. Felhívta a figyelmemet egy
dologra… Nem emlékszem, hogy volt-e ilyen
blog bejegyzés vagy RST. Az egyik tesztvezető egy cégtől mesélte, hogy problémáik
vannak a tesztelőkkel. Néhány tesztelő úgy
gondolja, hogy nem kell teszttervet készítenie a tananyagaid alapján.
James Bach: Részletesebben?
Oliver V.: Nyers összegzés a tesztvezetőtől: „Az ET (Exploratory Testing) úgy tűnik
inkább azt jelenti „elnézést a silány tesztelésért”. Az emberek nem tudják elmondani, mit
csináltak, és hogy miért. Amikor a teszttervet
kérem tőlük, vagy magyarázatot a tesztterv
hiányára, mindig az a válasz, hogy „…de
Bach azt mondja, hogy…”
Időről időre azt hallom, hogy a tesztelők tőlem
idéznek, amikor kifogást keresnek a rossz minőségű munkáikra. Ezért gondoltam, hogy egy
nyilvános bejelentés feloldja ezt a kényes kérdést.

Figyelem tesztelők és
tesztvezetők!
Ha egy tesztelő az én tananyagaimra hivatkozik a silány minőségű munkája védelmében,
azt kérem, írják meg nekem az e-mail címem-
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Az RST-ben a teszt nem egy dokumentum,
hanem egy teljesítmény. Tehát a tesztelés
dokumentáltságának a hiánya nem feltétlenül probléma, de az alacsony minőségű
tesztelés (ami tény a szakképzett tesztelők
tapasztalataira alapozva) probléma, ugyanúgy, ahogy egy rossz ácsmunka, vagy egy
orvosi szolgáltatás.

4.

Az RST-ben nincsenek sablonok a
riportoláshoz, de a riportolás szükségszerű.
A riportolási képességek is szükségesek,
ahogyan a felelősségek megállapítása és a
hitelesség is. Tehát ha valakit megkérdeznek, hogy magyarázza meg mit csinált,
és ő elutasítja ezt, akkor biztosan nem
RST-t használ. Az nem is igazi tesztelő.
(Habár csak azért, hogy valakinek elmagyarázzuk, hogy egy fontos része a tesztelésnek nem jelent dokumentum kötegeket vagy
mátrixokat a vezetőség részére, vannak
mégis olyan esetek, hogy a vezetők a dokumentumokhoz ragaszkodnak ezzel mérve a
tesztelés hatékonyságát. Gyanítom a vezető aki panaszkodik a tesztelő dokumentálási hajlandóságára, vagy a magyarázatára
valójában csak megszállottja egy sajátos
dokumentálási formának és nem hajlandó
elfogadni más életképes megoldást.).

Nem tanítok kifogásokat és maradiságot. Soha
nem mondtam a tesztelőknek, hogy visszautasíthatja a munkát valami képtelenségre hivatkozva.
A tesztelés érthetően való elmagyarázása a profizmus felé vezető lépések egyike.

Az emberek miért vannak
mégis összezavarodva?
Feltaláltam újra a szoftvertesztelést magamnak
az első alapelvtől kezdve. Tehát egy teljesen
eltérő feltételrendszert tanítok. Ez elengedhetetlen, mert az általános tesztelési elgondolások
nagyon idióták. A tanításaim azonnal zűrzavart
tudnak okozni, amikor a szövegkörnyezetből kiemelve valami idiótasággal keverednek. Gondoljuk csak meg, hogy a „Nem készítek részletes
teszttervet.” kijelentés teljesen hétköznapi és
potenciálisan megalapozott dolog egy RST-ben
(Rapid Software Testing). Ez egy állítás a dolgok
világossá tételére egy dokumentumban, nem pe-

www.tesztelesagyakorlatban.hu

Az RST-ben a tesztterv nem egy dokumentum, hanem egy ötletkészlet. Ezért mondom
azt, hogy nincs szükséged terv-sablonra vagy
bármilyen leírt tervre a jó tesztelési eredmény
elérése érdekében. Gyakran tárolom ezeket
az ötletkészleteket különböző módon, éppen
melyik használ a legjobban. Tehát a tesztelési
terv hiánya (teszt ötletkészletek) éretlen és
alkalmatlan tesztelési folyamatot jelent, de
a tesztelési terv dokumentált formája nem
szükségszerűen probléma.

3.
re: james@satisfice.com, vagy Skype-on, Segítek ennek a badarságnak a leállításában.
Én szakképzett tesztelőket tanítok, akik elhivatottak a kiváló minőségű munka elvégzésében. Ez a folyamat szükségszerűen felfedező
jellegű. És feltétlenül lesz pár előre megírt
eleme – részben a gondolkodásmód tekintetében, részben pedig a kiváló szellemi munka
követelményei miatt.

A Rapid Software Testing (RST) metodológiája nem egyenlő a felfedező típusú
teszteléssel (ET). Az ET nagyon egyszerű. Mindenki képes az ET-re, mint ahogy
bárki képes egy festményt is megvizsgálni. De nagy különbség van egy szakértői
festményértékelés és egy kisiskolás fáradt
pillantásai között. Az RST egy metodológia
a tesztelés hogyanjára (beleértve az előre
leírt és a felfedező tesztelést is). Tehát valamit rosszul csinálni a felfedező tesztelésben, az nem az én metodológiám.

5.

Az RST-ben azt mondjuk, a tesztelés nem lehet
automatikus és ezek az eszközök zavart is okoznak. Ez nem azt jelenti, hogy az eszközök ellen

6.

Az RST-ben különbséget teszünk ellenőrzés és
tesztelés között. Ez segít abban, hogy felismerjük a mélyen és jól átgondolt teszt folyamatokat,
és az (egyedül az ellenőrzésen alapuló) átgondolatlan, felszínes folyamatokat. Amikor a „csak
ellenőrzésen alapuló” teszt stratégiát kritizáljuk,
az emberek zavarba jönnek, hogy az ellenőrzés
fontosságát, vagy a tesztelés hiányát kritizáljuk.
Tehát az a tesztelő, aki nem készít és futtat
ellenőrzéseket, az egyáltalán nem RST-t
használ.

7.

Az RST-ben tiltjuk a tudományosan megalapozatlan, sértő kísérleteket, hogy mérőszámok segítségével kontrollálják a tesztelési folyamatot. Amikor
az emberek harcolni és felszólalni látnak minket
a tesztesetek megszámlálhatóságát illetően, azt
feltételezik, hogy a mérhetőség alapjait kérdőjelezzük meg. Ahelyett hogy a vizsgálat-alapú mérést
támogatnánk (amely inkább kérdéseket inspirál,
mint döntéseket diktál), inkább a megfigyelések,
érvelések és a szociális szakértelem további fejlesztését támogatjuk, amelyek egyelőre a további
fejlődés gátjai. Tehát az a tesztelő aki nem használ méréseket, nem használ RST-t sem.

8.

Az emberek hallanak a felfedező tesztelés szabadságáról és ezt összekeverik a felelősségvállalás hiányával, de ez butaság. Vezetés közben
áthajthatnál gyalogosokon, nekimehetnél a házaknak, de mégsem teszed, mert felelősséggel
tartozol és még törvényellenes is. A szabadság
ebben az esetben nem azt jelenti, hogy jogom
van bármit csinálni. Tehát az aki a felfedező
tesztelésben nem tudja, vagy nem fogja a
tesztelést szakszerűen kezelni, az inkompetens vagy beszámíthatatlan.
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/

Eredeti cikk:
http://www.satisfice.com/blog/archives/924
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kodom a képernyőn lévő gombokat, illetve
különböző zagyvaságokat próbálok meg írni
a rendszer beviteli mezőibe.

nikai feladatában (tervezés, rendszer felépítés), amely rendszer feladata, hogy szolgálja
a fejlesztőket és tesztelőket egyaránt.

Tesztelési mentorokká kell válnunk akik elmagyarázzák, mit jelentenek a tesztesetek,
a tesztesetek felülvizsgálata, a pozitív és negatív utak, a tesztadatok, valamint az összefüggést a megtervezett-dokumentált tesztelés és a felfedező tesztelés között.

Attól függően, hogy milyen vállalatban és milyen környezetben dolgozunk, számos egyéb
feladata is lehet a tesztelőnek. Például számos SaaS (Software as a Service) cégnél
(mint a PractiTest-nél) a tesztelők a telepítési- és termékmonitorozási feladatokat látnak
el, valamint az Ügyfelek valós környezetében
történő hibaelhárításban is segítenek. Ahogy
az egyik barátom néhány nappal ezelőtt
megfogalmazta: “Nem az a lényeg, hogy a
hiba megtörténik-e vagy sem, hanem az,
hogy hányszor történik meg és az Ügyfelek
hány százalékát érinti.”

Továbbá ez a változás többek között az is
jelenti, hogy a csapatoknak ezentúl időt kell
biztosítaniuk a fejlesztőiknek, hogy tesztelhessék a kódot. Még ha ez triviálisnak hangzik is elsőre, igazából elég nagy változást jelent egy cégnek a feladataik priorizálásában,
különösen akkor, ha a projektek eleve rövid
határidőkkel futnak. Ilyenkor pont az idő a
legszűkösebb erőforrás a csapatban.

Mit jelent ez nekünk
tesztelőknek?
Korábban említette, hogy a fejlesztési társaink mentorává kell válnunk. De ez csak an�nyit jelent, hogy valaki mást betanítunk a mi
munkánkra aki a közeljövőben mentesít minket a feladataink alól?

Egyre homályosabb vonalak
A fejlesztők és a tesztelők
közötti szakadék az elmúlt
4-5 évben hatalmasat csökkent. Még 2003-2004 környékén a tesztelő „csak”
egy utcáról berángatott
embert jelentett akit a megbíztak azzal, hogy nyomkodja az alkalmazást, addig
manapság számos helyen
fejlesztői szintű feladatsorral
állítják szembe a jelentkezőket. De a két tábor közti távolság csökkenése nem csak a
felvételi módszerek, hanem
a munkaköri feladatok változásában is megfigyelhetőek.

Ezt hallom minden alkalommal, amikor
PractiTest
felhasználókkal
beszélgetek.
Erről olvashatsz tesztelő honfitársaink
blogjaikban, vagy a Twitter bejegyzéseikben.
Illetve a QA konferenciákon is egyre többet
beszélnek róla…
Egyértelmű a tendencia.
A legtöbb tesztelőnek, viszont nem ennyire
egyszerű a változás.
Kezdetben engem is megijesztett, de aztán
megtanultam együtt élni vele. És ahogy egyre jobban elmerülök az új valóságban, kezdem felismerni a benne rejtőző lehetőségeknek és fejlesztéseknek a hihetetlen tárházát
amit általában a fejlesztőknek, de különösen
a tesztelőknek kínál.

Miről is beszélek?
Az a tény, hogy manapság a fejlesztők és
tesztelők közötti vonal kezd eltűnni azt eredményezi, hogy egyre több tesztelési feladatot végeznek a fejlesztők.
Ilyen nem történhet a csapatoddal, vagy
mégis?
Amikor feldobom a témát más tesztelők előtt,
az első reakció általában az, hogy “Ez az én
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cégemben, az én csapatommal nem történhet meg”.
Aztán amikor megkérdezem, hogy “A programozók manapság több tesztet csinálnak,
mint 3 vagy 5 évvel ezelőtt?” az arcok és a
hangok hirtelen elbizonytalanodnak.
Bárhová is nézel a fejlesztők egyre jobban
bevonódnak a tesztelési feladatokba. Sokkal
több unit tesztet írnak, a folyamatos integráció (Continuous Integration) gyakorlatát sok
cégnél használják, egyre több programozó
sétál át a tesztelőkhöz a tesztelési forgatókönyvekhez kapcsolódó kérdésekkel, stb…
A virtuális falon - amin keresztül eddig a fejlesztők a tesztelőknek dobálták a termékeket - néhány ablak és ajtó is létrejött amin
keresztül a két csapat könnyebben kommunikál, sőt együttműködik!

Mit jelent ez a szervezetnek?
Kezdetben csak annyit, hogy a programozók
megtanulják, hogyan is kell tesztelni.
A tesztelők esélyt kapnak, hogy megtanítsák
a fejlesztésben résztvevő társaikat, hogy
a tesztelés (legalábbis a jó tesztelés) nem
csak azt jelenti, hogy véletlenszerűen nyom-

www.tesztelesagyakorlatban.hu

Eleinte az volt az ami megrémisztett. Nem
maga a jövő, hanem az egész karrierem jövője.
Attól féltem, hogy a tesztelők egy újfajta VHS
kazettává, vagy egy fax géppé válnak, olyanokká akik hasznosak voltak a múltban de
pusztulásra vannak ítélve, mert az idő és a
technológia eljárt felettük.
De rájöttem, hogy ez csak részben igaz.
Az igaz, hogy a feladataink egy része más
csoporthoz vándorol a szervezeten belül, de
az is igaz, hogy nagyobb felelősséget kapunk
a csapaton belül és szintén fel van ajánlva
nekünk a lehetőség, hogy jobban befolyásoljuk a projekt folyamatát és végeredményét.
Ma már sok helyen a tesztelők stratégákká és
tanácsadókká váltak. A korai felmérési szakasztól kezdve a projekten dolgoznak és a
fejlesztési megközelítésben az egyes funkciók követelményeit tervezik és a kockázatokat
elemzik. Valamint ezek alapján megállapítják
azt, hogy melyiket és hogyan kell tesztelni.
Úgyszintén több felelősséget kapunk abban,
hogy jobban működjünk együtt a felhasználókkal amikor a terméket már leszállítottuk
nekik.

Számtalanszor azt is kérik a tesztelőktől,
hogy szedjenek össze minden olyan információt, amely a projekthez és a projekt minőségi állapotához kapcsolódik. Amely egy
naprakész, tömör, világos áttekintés a többi
csapat számára a termék státuszáról, a folyamat állapotáról és hogy ezek milyen módon javíthatóak tovább.

Mi a következő lépés?
Sajnos nem tudom, hogy pontosan mi lesz a
következő lépés, de ahogy a cikk elején írtam, a tendencia egyértelmű. A tesztelők és
fejlesztők közötti szakadék kezd eltűnni.
Maradjunk optimisták: Számos jó és jobb dolog fog történni a tesztelésben a közeljövőben. Annak érdekében, hogy ez történjen fel
kell készülnünk a változásokra.
Tapasztaltál hasonlót a cégednél? Hogyan
változnak meg a feladataid napról-napra?
Ha tesztelőként dolgozol oszd meg velünk a
tapasztalataidat ebben a témában, hogy jobban felkészülhessünk a változásokra!

Joel Montvelisky
A nevem Joel Montve
lisky 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

Szerző: Joel Montvelisky

Eredeti cikk:
ht t p: //q a b l o g . p r a c t i t e s t .c o m / 2 013 /11/ t h e lines-are-getting-blurred/
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csolatba lépni velük. Úgy néz ki ez egyáltalán
nem számít nekik. A másik oldal pedig azok
a vállalatok, akik felismerték, hogy a digitális
élmény is hozzájárul a pozitív benyomásokhoz, ahelyett, hogy mobil keretrendszerek
és kiegészítők, valamint technológiák miatt
aggódnának, a legjobb megoldást keresik a
minél magasabb ügyfél elégedettség érdekében. Hála Istennek ez azt jelenti, hogy vannak
jó példák, hogyan kell ezt jól csinálni.

Mobil élmények

App 1 (natív)
1.

2.

3.

Pár légitársaság mobil élményeinek példáival szemléltetem a különbséget. Nem akarom
megnevezni a társaságokat, de három különböző mobil megoldást és technológiát használnak, amelyek magas vagy alacsony ügyfél
elégedettséget eredményeznek.
Rengeteget utazok, és amikor utazok, akkor
a következőkre van szükségem minimálisan:

A rossz mobil felhasználói élmény
egyenlő a rossz ügyfélkezeléssel
Mi a különbség az offline és az online céges
megjelenés között? Még
mindig sok vállalat gondolja azt, hogy az üzleteibe/székházába betérő
emberek ott találkoznak
először a cégükkel. Éppen ezért nagyobb hangsúlyt fektetnek a személyes megjelenésbe, mint
például egy mobil, vagy
webes alkalmazásba. Pedig manapság az alkalmazásokkal lényegesen
hamarabb találkoznak az
emberek, melyek alapján
kialakítják a véleményüket az adott cégről.

Utazó konzulensként rengeteg szervezetbe
nyerek betekintést. Egy téma amivel számtalanszor találkozom, hogy az üzlet és a
technológia csapat nem ért egyet a mobil felhasználói élménnyel kapcsolatban. Amikor a
mobil megjelent a hétköznapokban a vállalatok igyekeztek megoldást találni erre is.

Helytelen ügyfélkezelés?
A vállalatoknál olyan szlogeneket hallunk,
vagy olvasunk amelyek az ügyfelek jogainak
kezeléséről és az ügyfelek lenyűgözéséről
szól. A legtöbb vállalatnál nagyszerű ajánlások vannak ezzel kapcsolatban, és amikor
belépek egy irodába, akkor a biztonságiak
köszöntenek, a munkatársak mosolyognak és
segítenek megtalálni, akihez jöttem. Minden
esetben jó benyomást akarnak elérni, barátságos ügyfélteret alakítanak ki, kényelmes
bútorokkal és kellemes világítással.
Ez az elektronikus és szóbeli kommunikációra is ki van terjesztve. Az emberek próbálnak professzionális módon arra figyelni, hogy
ügyfélként vagy tanácsadóként érezzem magam. Mégis nagyon kevés alkalommal érzem
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ezt először. A legtöbbeknek, beleértve magamat is az első benyomás egy vállalatról a mobil megjelenésében valósul meg.
A legtöbb esetben a mobil megjelenés teljesen ellentétes a belső ügyfélkezelési kultúrával. Elfelejtik azt, hogy a gyenge digitális
megjelenés szegényes ügyfélkezelést jelent.
Egyenlő durva call center operátor virtuális
megjelenésével, mintha csak azt mondaná,
menjek a csudába, amikor belépek az ajtón.
Ahelyett, hogy értékesnek érezném magam,
a mobil benyomások miatt úgy érzem nem is
foglalkoznak velem.
Bizonytalanná válok, hogy mit is csinál pontosan a vállalat, bizonytalanná válok, hogy
vajon igazán válaszokat kapok-e majd a kérdéseimre, vagy nekem kell megoldást találni?
Nem értékelik az időmet. Miért kell ilyet éreznem? És miért kell az időmet pocsékolni egy
egyszerű feladatra?
Az ilyen vállalatokhoz belépve bizonyosan
felháborodnának egy fricskáért, de nem jelent számukra problémát, hogy mit gondolok
amikor a mobilomon keresztül szeretnék kap-

www.tesztelesagyakorlatban.hu

1.

Könnyű legyen használni (azonnal szükségem van a keresett információra az
utazással járó egyéb bonyodalmak miatt)

2.

Nyomtatás nélkül elérhetőek legyenek
az utazásom részletei: visszaigazolási
szám, a gépem száma, az ülés száma

3.

A foglalásom részleteit akkor is elérjem,
amikor nincs internetkapcsolatom (Amikor utazok, gyakran nincs wifi és nem
akarok az adatforgalomért drága pénzt
fizetni.)

4.

Frissüljenek az információk, amikor sikerül a hálózathoz kapcsolódnom. (El akarom kerülni a késésekből és törlésekből
adódó kellemetlenségeket)

5.

Legyen lehetőségem módosítani vagy
lemondani a foglalásom

6.

Legyen az ügyfélszolgálat könnyen elérhető, ha minden más cserbenhagyott

Nézzünk meg 3 különböző mobil élményt három különböző légitársaságnál:
•

App 1: natív mobil alkalmazás

•

App 2: hibrid mobil alkalmazás

•

Web 1: mobilra optimalizált webes hozzáférés

4.

Könnyű használhatóság: borzasztóan
egyszerű, 2 mozdulattal eljutok az aktuális foglalásom részleteihez. 15 másodpercig tart az egész.
A foglalásom részletei mentve legyenek: minden információ mentve van,
nem kell sehol máshol keresgélnem.
Off-line elérés: Ez az alkalmazás nemcsak megjeleníti az összes információt az utazással kapcsolatban off-line
módban, hanem figyelmeztet, amikor
nincs hálózat, hogy az adataim lehet,
hogy nem a legfrissebbek. Ez hasznos
taxiban, repülőtéren, mindenhol, még
a repülőn is, ha a következő utazásom
részleteit szeretném ellenőrizni. Tudom,
hogy később még egyszer ellenőriznem
kell majd, amikor ismét lesz hálózat.
Az információ frissessége: az alkalmazás tudósít a beléptető kapuk változásáról, késésekről, és az éppen érkező
gépem státuszáról, valamint egyéb függőségekről. Amikor bármilyen probléma
lép fel, én és azok, akik használják az
alkalmazást, hamarabb értesülnek róla,
mint a hivatalos kommunikáció, ami lehetőséget ad előre gondolkodni és az
információ alapján újraszervezni a továbbiakat. Ez az alkalmazás számos
esetben segített pontosan érkezni az
ügyfelemhez, vagy hazaérni időben.

5.

Foglalás: nem egyszerű mobilon, de különös frusztráció nélkül néhány érintéssel megoldható.

6.

Könnyű legyen az ügyfélszolgálatot
elérni: Néhány érintés és az ügyfélszolgálatossal beszélek, aki segít megoldani
azt, amit az alkalmazással nem tudtam.

Az App 1 ügyfél élménye KITŰNŐ!

ÁLLÁSHIRDETÉS

C Tesztelő
(ZFSK-CT01)
Megbízónk:
Magas színvonalú nemzetközi
informatikai
outsourcing cég budapesti irodájába keresünk
igényes, junior és senior
C tesztelőket alkalmazotti munkaviszonyban
az alábbi feladatra.
Feladatok
• Szoftverfejlesztőkkel szoros
együttműködés
• Nemzetközi ügyfél
számára telekommunikációs
területen új termék
automatizált tesztelése
• Tesztrendszer
fejlesztése,
programozása C
nyelven
Elvárások
• C programozási
ismeret Linux
platformon
• Szkriptelési tapasztalat
• Szakirányú felsőfokú végzettség
• Középfokú angol
nyelvtudás
• Min. 1 éves
releváns munkatapasztalat
Előny
OpenStack
Python
Git
Agilis fejlesztés

Ez az alkalmazás tényleg javított az utazási
élményemen és elkezdtem jobban szeretni
ezt a légitársaságot, mint azelőtt.

App 2 (hibrid – webes és
natív technológia keveréke)
1.

Könnyű használat: Nem rossz, de
esetlen és nem válaszol olyan gördülékenyen, mint egy natív megoldás. Né-

TESZTELÉS A GYAKORLATBAN – A SZAKÉRTŐ TESZTELŐK LAPJA

19.oldal

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

hány képernyőn nem tudok nagyítani,
néhány másik oldalon meg egyszerűen kidob, ami eléggé idegesítő. Kicsit
lassú, és mivel nem kell túl sok adatot
megadni, az az érzésem, hogy csak
várok, és várok…
2.

3.

4.

5.

6.

A foglalási adatok tárolva: Ez egy
vékony kliens megoldás (nincs lokális
tároló, mint a natív esetben), tehát a
részleteket egy feljegyzésben kell tárolnom, átváltanom az alkalmazásból,
másolni az adatokat, majd beilleszteni,
majd várni, míg betöltődnek az adatok.
Ez frusztráló és nagyon sok időbe telik.
Nincs olyan tulajdonsága, amiér t ezt
választanám.

Web 1 (mobil weboldal):
1.

Off-line hozzáférés: A z alkalmazás
nem működik hálózati kapcsolat nélkül,
ami azt jelenti, hogy rengeteg helyen
használhatatlan, ahol nincs internetes
kapcsolatra lehetőség. Amikor ellenőrizni akarom a járatszámot repülőgép
módban, egyszerűen lefagy az alkalmazás. Amikor internetes kapcsolathoz jutok képernyőket kell mentenem
ha az adataimat később látni akarom,
ami felesleges többletmunka és idő.
Friss információ: A z alkalmazás nem
szolgáltat friss információkat. A légitársaság oldalára kell navigálnom, és
megkeresnem a járatomra vonatkozó
frissítéseket. Ez ismételten időrabló és
frusztráló. Nem jutok előnyhöz, mer t
nem kapok több információt a többieknél, így nekem is folyamatosan figyelnem kell az esetleges változásokat, késéseket, vagy járat törléseket.
Járat foglalás: Nem rossz. Szép felület, néhány érintés és kész. Egy kicsit
lassabbnak érzem a natív alkalmazáshoz képest.
Könnyen elérhető ügyfélszolgálat:
Rengeteg navigációval jár és a végén
a légitársaság weboldalán találom magam. Nehézkes, lassú és frusztráló.

A z App 2 felhasználói élménye ROSSZ.
Minden alkalommal, amikor ezt az alkalmazást használom, frusztrált leszek és ezt a
frusztrációt a légitársaság vetítem ki. Egyszer egy kioszkban próbáltam bejelentkezni a járatomra, elindítottam az alkalmazást
ami adott egy titkosított hibaüzenetet, amiből azt gondoltam, hogy a gépemet töröl-
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ték. A zér t hogy beszélhessek egy emberrel
és megtudjam tényleg törölték a járatomat,
vagy sem kb. fél órán keresztül kellett sorba
állnom. Ez az alkalmazás sok pluszmunkát
jelent ( jegyzetekből másolni a részleteket,
képernyőképeket menteni, e-mail megerősítéseket keresgélni…), hogy egyáltalán használható legyen az alkalmazás az utazásom
alatt. A zér t választották a hibrid megoldást,
hogy kiküszöböljék a különböző platformokból adódó eltéréseket, de igazából egyetlen
hibridségből származó előnyt sem használtak ki.

2.

3.

Könnyű kezelhetőség: Borzasztó!
Meg kell nyitnom egy böngészőt, és
beírnom a több mint 20 karakterből álló
URL-t. Nem hiszem, hogy egy egész
hónapban az összes alkalmazás használatával több, mint 20 érintést tennék.
Ha nem gépeltem el az URL-t, akkor
nagyjából 30 mp telik el, mire megnyílik az oldal. Ezután egy mobilra optimalizált weboldalra navigálok. A gépem
aktuális státuszát, a foglalási információt nem találom meg ugyanazon az
oldalon. Ami a natív megoldás esetén
2 érintésből megjelent, ebben az esetben ideális körülmények között is több,
mint 50 érintésbe és 2-3 percembe kerül. A képek betöltése minden oldalon
egy örökkévalóságig tar t.
Utazási információ tárolva: Mivel ez
egy weboldal ezér t nincs lehetőség tárolásra, tehát megint jegyzetet kell készítenem az utazási részletekkel, váltani, másolni, beilleszteni, várni míg az
adatok betöltődnek, ami frusztráló és
rengeteg ideig tar t.
Off-line elérhetőség: Nincs. Nem tudok semmit csinálni wifi kapcsolat nélkül.

4.

Friss információ: Nincsenek frissítések. Egy másik weboldalt kell ezér t
felkeresnem egy másik URL bepötyö gésével. A z élmény ismét fájdalmas.

5.

Járat foglalás: Nem rossz. Szép felület, néhány érintés és kész. Megint
ugyanaz: lassúnak érzem a natív alkalmazáshoz képest és van némi ellentmondás az oldalak között.

6.

Egyszerűen elérhető ügyfélszolgálat: Fel kell keresnem a hivatalos
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MÓDSZERTAN
weboldalukat, ami azt jelenti, hogy valahonnan meg kell találnom ezt az opciót /menüpontot (egy apró URL a mobil
képernyő alján).
A „Web 1” teljes felhasználói élménye DÜHÍTŐ.
Amikor ez az alkalmazás felidegesített a repülőtéren, mer t minden olyan sokáig tar tott
benne, más alkalmazások után kezdtem kutatni.
A z élmény kevesebb, mint használhatatlan,
az egész légitársasággal kapcsolatban elvesztettem a bizalmamat.
Ha ez ennyire fájdalmas, akkor mi lehet a
gépeikkel? A zt is észrevettem, hogy a személyzetnek sincs bizalma az alkalmazás
iránt. Amikor átadtam az ér vényes dokumentumokat, lefénymásolták, kinyomtatták,
ami azt jelenti, hogy ők sem bíznak a mobil alkalmazásban. Van, amit jól csinálnak,
de az utasok a többi szerencsétlenkedéstől
frusztráltak lesznek és az lesz az érzésük,
hogy nincsenek kiszolgálva. A véleményeket figyelembe véve érdemes volna fejleszteni a szolgáltatáson.

dezd meg, hogy „ Jó mobil ügyfél élményt
közvetítünk az alkalmazással és a munkatársainkkal?
A mobilra való kiterjesztés nem csupán azt
jelenti, hogy az ügyfeleink mobilon is elérnek, vagy elérhetővé teszünk valamit mobilon. Sokszor jobb volna, ha egyáltalán nem
volna mobil elérhetőség, mer t a meglévő
többet ár t, mint használ.
A következő írásomban arról lesz szó, ho gyan tud egy webes és egy hibrid alkalmazás felhasználóbarát módom működni, és
hogyan emelhetjük az ügyfél elégedettséget
a mobil felhasználói élményen keresztül.
Szerző: Jonathan Kohl

Eredeti cikk:
h t t p : / / w w w. k o h l . c a / 2 0 13 / a - b a d - m o b i l e experience-is-bad-customer-service/

Melyik alkalmazást használom a legtöbbször? Természetesen az „ App 1”-et. És legtöbbször velük is utazom. Nagyszerű ügyfél
élményt kapok a mobil alkalmazáson keresztül és illemtudóak a személyes kapcso latfelvételkor is.

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.

A zok a légitársaságok, akik az „ App 2”-t és
a „Web 1”-et gyár tották, mostanában fejlődtek a személyes kommunikációban, sokkal
barátságosabbak és segítőkészek, de a mobil digitális élmény annyira kényelmetlen,
hogy nem is utazok velük olyan gyakran.
Ez nem csupán a választott technológia kérdése, hanem annak a hibája, ahogy az alkalmazást implementálták. A technikai és az
ügyfélközpontú döntések meghozatalával
meghatározzuk egyben az ügyfél élményt
is.
A kiváló ügyfél élmény hosszú távon emeli
a kényelemérzetet. Tény, hogy ha a digitális
implementáció élvezetes és könnyebbé teszi az életünket, akkor sokkal kevesebb lesz
a személyes ügyfélkapcsolatunk a céggel.
Legközelebb, amikor a vállalatod mobilra
fejleszt, tar tsd észben, hogy nem a techno lógia számít, hanem az ügyfélélmény. Kér-
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AUTOMATIKUS
ÁLLÁSHIRDETÉS

1. ábra
tőségünk van rögzíteni, de a lényeg igazából a lejátszáson van, mert ez az ami igazán
megmutatja neked az automatizálási lehetőségeket, az interakciók lejátszása.
•

Selenium IDE tanácsok
Egy cikksorozat első részét olvashatjuk, melyből alapvető információkat tudhatunk meg erről
a sokak által használt automata eszközről. Azon
tesztelőknek akik nem ismernek ilyen teszteszközöket, nagyon hasznos
lesz a sorozat, melynek
segítségével ezen a téren saját magukat tudják
fejleszteni.

Tehát egyszerű szavakkal összefoglalva: A Selenium
IDE egy kis kiegészítője a Firefox böngészőnek, amely
lehetővé teszi, hogy szimuláljuk a weboldalon történő
valós felhasználói tevékenységet. Egyebek mellett
képesek leszünk arra, hogy automatikus funkcionális
teszteket végezzünk vele.

– Bevezetés

A Selenium IDE annyiszor mentette meg a tesztelési
életemet, hogy úgy döntöttem:
•

Mélyen beleások ebbe a tesztelők számára
nélkülözhetetlen eszközbe, hogy jobban megértsem mi is ez, mit is csinál a Selenium IDE és
hogyan lehetne belőle több hasznot húzni.

•

Hogy terjesszem a hírét ennek a (számtalanszor) alulbec sült kiegészítőnek, megvédjem a
becsületét és segítsek másoknak is mélyre ásni,
megtanulni és ihletet meríteni belőle.

Jobb módja ennek mi más is lehetne mint a cikkírás?
Szóval elkezdtem írogatni egy aprócska blog poszt
sorozatot a Selenium IDE kapcsán, kifejtve benne néhány hasznos tanácsot, leírom majd hogy én miért és
hogyan használom. A cikkek célja a tanulás!

egyszerű felvételére és lejátszására képes. Ebből
a meghatározásból fókuszáljunk rá néhány fogalomra:
• IDE (Integrated Development Environment):
Vagyis beépített fejlesztői környezet, melynek jelentése, hogy az applikáció segít neked szoftvereket fejleszteni a segédprogramokon keresztül.
•

•

Ez az első rész a sorozat bevezetője. Kifejti, hogy mi is
a Selenium IDE és néhány alapvető részt taglal. Kezdhetjük is.

Mi is a Selenium IDE?
A SeleniumHQ szerint a Selenium IDE egy
Firefox add-on amely a böngésző interakciók
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Böngésző interakciók: Ez az a pont, amelyet a Selenium IDE nagyszerűen csinál.
Ezzel a kiegészítő alkalmazással képes
leszel felvenni, készíteni, futtatni különböző
böngészőbeli tevékenységeket, szimulálva
egy igazi felhasználó kattintását, gépelését,
kiemelését, várakozását, stb.

•

Firefox: Igen, a Selenium IDE csak Firefox
böngészőn érhető el, tehát nem fog segíteni
neked a más böngészőkön való tesztelésnél, de nagyszerűen használható eszköz az
általános böngésző funkcionalitás tesztelésének automatizálására.

Mikor jó választás az
automatizált tesztelésre
a Selenium IDE?
A Selenium IDE-ben tárolhatjuk és rendszerezhetjük a teszteseteinket, tesztkészleteinket, így
lehetőségünk nyílik arra, hogy automata tesztkészleteink és a futtatásaik egy eszközben legyenek. Selenium IDE egy erősen korlátozott (jobban
mint gondolnád), könnyen használható eszköz
egyszerű tesztesetekre, de a komplexebbekre
(ahol például több elágazás van) már kevésbé
az. Továbbá, ahogy már említettem csak Firefox
alatt használható, tehát akinek olyan eszközre
van szüksége, amelyben komplex teszteseteket
tud írni, vagy több böngészőben dolgozna, jobb
választás a Selenium Webdriver, vagy Watir.
Van még pár fizetős eszköz, amely megfelelhet a
igényeidnek.

Add-on: Böngésző kiegészítés, vagyis
egy utólagosan telepíthető plusz, amely
lehetővé teszi a böngésző felhasználóinak hogy megnöveljék az alapértelmezett
böngésző funkcionalitását. A böngésző
interakciók felvétele és lejátszása az,
amivel a Selenium IDE kiegészíti az alap
Firefox funkcionalitását.

Én személy szerint arra használom az egyszerű automatizálást, hogy ismételje meg az unalmas, még-

Felvétel-lejátszás: Jobban jellemezné, ha
azt írnánk felvétel és/vagy lejátszás. Lehe-
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is egyszerű feladatokat minden iterációnál, de nem
célom ezen automaták tárolása és karbantartása.
Ezt végezve a tesztek gyorsan, de mégis optimális
módon fejlődnek és ez nagyon költséghatékony tud
lenni. Továbbá a Selenium IDE egy fantasztikusan
“segítőkész” eszköz a nem automatizálható teszteknél is, mert hatékonyan, gyorsan és robotszerűen hajt
végre olyan lépéseket, melyek után az alkalmazás
tesztelhetővé válik és olyan állapotba segíti a szoftvert,
amelyet manuálisan unalmas eléri. Ha automatizálod
az utat, mellyel eléred ezt a pontot, akkor nem leszel
fáradt és ideges, illetve képes leszel továbbra is a tesztelési tudásod legjavát adni.

Egyszerű kezdésként
rögzítsünk…
A legegyszerűbb módja, hogy tesztesetet készítsünk a Selenium IDE-vel, hogy manuálisan rögzítjük azt a Record gomb megnyomásával. Sajnos sok
dolog settenkedik a felvétel alatt (a háttérben futó
események, várakozik, mint egy ember és hasonlók). Például rögzítsünk egy egyszerű keresést; a
keresőmotorba írjuk be hogy “Software Testing” és
ellenőrizzük, hogy megjelenik-e a listában a link a
Wikipédia oldalához. Itt van a kód, amelyet a rögzítés után látok a Selenium IDE-ben (1. ábra):
Ez a teszt reprodukálja a fent említett feladatot. A felvételi mód elég bölcs ahhoz, hogy a kattintásomat a
keresés gombon egy “clickAndWait” (kattint és vár)
parancsra transzformálja. A “Reference” fülön a parancs ezt mutatja…
clickAndWait(locator)

Generated from click(locator)
Arguments:
		

locator - an element locator

Clicks on a link, button, checkbox or radio

button.

If

the

click

action

causes

a

new

page to load (like a link usually does), call
waitForPageToLoad.
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Szoftvertesztelésre szakosodott személyzeti tanácsadó, a testerjob.hu megbízói
számára átfogó szakmai
ismeretekkel rendelkező
munkatársat keres

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

25.oldal

AUTOMATIKUS

3. ábra
Tehát gyakorlatilag az előző példa egyenértékű a
következővel (2. ábra):

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.

Ahol a 30000 egy tetszőleges számú ezredmásodperc, amelyet akkor hív meg ha már lefutott,
de az oldal még nem töltődött be. A “clickAndWait”
parancsot az IDE alapértelmezettként használja, melynek értékét (alapértelmezetten 30000
ez is) az Option menüpontban állíthatjuk. A
“click”+“waitForPageToLoad” parancskombinációnál kézzel állíthatjuk az értéket, ezért akár kisebb, vagy nagyobb számot is beírhatunk.
Hasonló dolgot tudok elérni a “pause” parancs
használatával (3. ábra):
Ennek futásánál azt láthatod, hogy a teszt végrehajtása MINDIG 30 másodpercet fog várni
(30000 ezredmásodperc), függetlenül attól, hogy
a lap az 1, vagy a 29-dik másodperceben töltődött be. A korábbi verziók ezért hatékonyabban
működnek ennél. A lényeg az, hogy ha valamit
a gombra kattintás után kell megtennünk, akkor
biztosítanunk kell, hogy az oldal megfelelően be
legyen töltődve mielőtt továbblépünk a következő műveletünkre (4. ábra).

a parancs futott, nem találta a Wikipédia linket az
oldalon, mivel az még nem volt teljesen betöltve.

Utolsó tanulságok
A tesztesetek felvételével könnyen ki tudjuk alakítani a tesztjeink “csontvázát”. Miután ez megvan,
debuggoljuk őket (az ellenőrző pontok beállítása
és a lépésről-lépésre való futtatás segítségünkre
lesznek ebben) és tegyük őket olyan robusztussá, hogy problémamentesen reprodukálhatóak legyenek még akkor is, ha az irodai internet éppen
belassul.
Köszönet az olvasásért és találkozunk a következő Selenium IDE cikkben.
Szerző: Mauri Edo

Eredeti cikk:
http://www.softwaretestingclub.com/profiles/
bl o gs /se lenium - i de - hint s - int r o - re c o r ding waiting

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

Mert ha van egy ilyen tesztesetünk, az nagy valószínűséggel meg fog hiúsulni. Mivel azt mondtuk a Selenium IDE-nek, hogy ellenőrizzen a
kattintás után, csakhogy éppen a kattintásunk
indítja el az oldal betöltését, amin ellenőrizni
szeretnénk valamit. Tehát ellenőrizni azelőtt valamit, mielőtt megvárnánk annak betöltődését
egyenértékű lesz azzal, hogy a Selenium IDE
nem találja az adott elemet, vagyis a következőt
fogja visszaadni.
[error] false

A SpiraTest

®

használatával egyszerűen, költséghatékonyan, egyedülálló módon javíthatod

tesztelési folyamatodat.

Ezt a hibaüzenetet a “Log” fülön olvashatjuk
miközben az IDE megpróbálja végrehajtani a
“verifyElementPresent” parancsunkat. Vagyis mikor

Bővebb információért keresd a SpiraTest ® hivatalos magyarországi forgalmazóját.

Passed Informatikai Kft.
www.passed.hu
+36/1/210-8424
© Copyright 2006-2008, Inflectra Corporation
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SpiraTest and Inflectra are registered trademarks of Inflectra Corporation
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lunk, az a kritikus az eredmények szempontjából. Ezek azok a részek, amelyek igazán
számítanak, amely részek éppenséggel a
tesztelés részei.
És pontosan ezek azok a részek, amelyek
nem automaták. A számítógépek bitekkel
operálnak, nem végzik el a tesztelést. Az automatikus ellenőrzések felgyorsítják a munkát
és kiterjesztik a kapacitásunkat, hogy olyan
részein dolgozzunk a tesztelésnek, amelyhez az agyunkra van szükség. A szerkezet
lényegtelen, ne engedjük magunkat elkápráztatni. Helyette irányítsuk a figyelmünket arra,
hogyan tudjuk fejleszteni az eszközök használatával kapcsolatos képességeinket, amely
eszközök jobban elősegítik az eredményességünket.
Ellenkező esetben olyan ez, mintha egy 17
éves suhancnak odaadnánk egy Ferrari kulcsát… Borítékolhatjuk, hogy nem lesz jó
vége.

„Manuális” és „automata” tesztelés
Mit is jelent a manuális
tesztelés? Miért hívjuk
manuálisnak,
amikor
úgyszintén számítógéppel és különböző szoftverekkel történik ez is?
Beszélhetünk egyáltalán
külön manuális vagy
külön automata tesztelésről? Célszerű lenne
átgondolnunk ezeket az
elnevezéseket?
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A kategóriák, mint „manuális” és „automata” tesztelés (és a még kevésbé jelentősebb
„manuális tesztelő” és „automata tesztelő”)
vitathatóan jelentéktelenek, de valószínűleg
túlélik a szavatossági idejüket.
Kidobhatnánk már az egészet a szemétbe végre?
Köszönöm!
Itt egy hosszú és figyelemre méltó példabeszéd Patrick Smith pilótától, aki éveken át
próbált megvilágítani egy hasonló kérdést
szakemberek véleménye (és gondolata) alapján a „manuális” és „automata” kereskedelmi
repülésről.

azt gondolni, hogy ezért ez „manuális tesztelés” olyan, mintha „manuális vezetésnek” hívnánk a kormánykerék kézzel forgatását. Nem
azt mondjuk, hogy Itzhak Perlman a kezeit
használva „manuális zenész”, még akkor sem
ha pont a kezei használatának van az egyik
legfontosabb szerepe a zenéjében, ugyanúgy
mint a mi kezeinknek a tesztelésben. Amikor
egy ilyen összetett értékes feladatról beszélünk, akkor az agy van a középpontban. Az
agy végzi a munkát.

Nem beszélhetünk manuális tesztelésről,
amikor szoftverekről
van szó.

Lehet, hogy automatizálunk egy feladatot,
vagy néhány funkciót egy szoftveren és automatikusan összehasonlítjuk a kapott eredményeket egy másik szoftverrel vagy folyamattal. Ezt inkább ellenőrzésnek nevezném
(mint McCracken, 1957-ben és Alan Turing).
De bármit is nevezünk automata folyamatnak,
az biztosan unalmas rész.

A megbízható otthoni szótáram szerint a manuális „kézi megvalósulást” jelent. A munka
kézzel lett elvégezve, melynek ellentéte az
automatikus, számítógéppel támogatott. Az
biztos, hogy néha használjuk a kezünket a
gombok lenyomásához a billentyűzeten, de

Jó tudni, hogy a számítógép dolgozik, precízen ellenőriz és sokmillió ellenőrzés megy
végbe a másodperc ezredrésze alatt, de a
kockázat analízis, az ellenőrzés megtervezése, az ellenőrzések programozása, választani
a lehetőségekből, hogy mit és hogyan csiná-

www.tesztelesagyakorlatban.hu

Az emberek általában izgatottak, amikor fejlesztenek vagy összetalálkoznak valamivel,
amely bármi módon kiterjeszti a képességeiket. Marshall McLuhan a médiát használta,
hogy definiáljon eszközöket és technológiákat – bármit, amit egy humán használhat,
hogy eredményesebb legyen – ami mintegy
kiterjesztése az embernek, minden olyan, ami
emel, kibővít, lehetőséget ad, vagy felgyorsítja a munkamenetet. Hangsúlyozta, hogy
a média agnosztikus a képességeinket és a
céljainkat illetően.
Az eszközök nemcsak felgyorsítják a munkát, hanem meg is erősítenek a hitünkben.
Az eszköz a tesztelés természetét is befolyásolja. Az eszközök mesés tesztelési eredmények elérésében támogatnak. Ellenben
néhány tesztelési feladat felgyorsításakor az
eszközök rossz irányba is elvihetnek minket.
Adott esetben rosszabb eredményt hozhat
az eszközzel való tesztelés, mint az eszköz
nélküli.
Ahogy Cem Kaner nagyszerűen mondja: Amikor tesztelünk, akkor nem arról beszélünk,
amit a kezünkkel csinálunk, hanem arról, amit
az agyunkkal. Emellett arra is rámutat többek
között, hogy igen ritka, amikor nem használunk eszközöket a manuális teszteléshez.
Mint a felülvizsgálatnál - és most nem egy
termékről, vagy szoftverről beszélünk – követelményeket és forráskódokat keresünk a képernyőn a billentyűzet és az egér segítségével.
A számítógépet arra használjuk, hogy segít-

sen megtalálni és megváltoztatni az információkat, hogy kapcsolatba léphessünk a kollégáinkkal, hogy eszmét cserélhessünk, hogy
megoszthassunk információt. Ez egy manuális folyamat?
Jobban szeretem okosságnak nevezni (vagy
ahogy barátom Pradeep Soundararajan
mondja a „brain” és „manual” szavakból alkotott „brainual”) az olyan feladatokat, amelyeket egy gép nem tud elvégezni és nem támogatja eszköz. Ha ezt manuális tesztelésnek
nevezzük, akkor hogy hívjuk azt, amikor automata ellenőrzéseket készítünk?
Gondoljuk csak el! Nevezzük írásnak és ne
gépelésnek? A makrókon keresztül a számítógép ténylegesen gépel és ezzel időt spó rol nekünk, lehetőséget az írásra. Látszik a
különbség?
Sok évvel ezelőtt Excelt használtam egy
olyan funkcionalitás megvalósítására egy
banki applikációnál, amely azonosította,
hogy melyik főkönyvi számlán kell jóváírni,
vagy terhelni. Ennek az alkalmazásnak az
elkészítése (az analízis és a programozás)
három hetemet vette igénybe. Ez alatt a
munka alatt rengeteget tanultam a rendszerről, a tesztekről, a feltárt problémákról, vis�szajelzésekről. Rengeteg hibát is találtam.
Néhány esetben az általam készített rendszer is segített a hibák feltárásában, tesztelésben. Automata vagy manuális tesztelést
végeztem?
Egy másik esetben egy pénzügyi területen
dolgozó cégnél a feladat része volt, hogy
a funkcionális és integrációs ellenőrzésekre egy táblát kellett létrehozni. A FITnesse
eszköz használatával tudtam a funkciókat
kiválasztani, az adatokat rendszerezni és ellenőrzéseket elvégezni.
Kockázatokat diagnosztizáltam, ellenőrzéseket készítettem a kockázatok ellenőrzéséhez. Ezeket az ellenőrzéseket manuálisan
vettem fel a billentyűzeten gépelve. Az eszköz ezeket az ellenőrzéseket hajtotta végre,
bár én manuálisan indítottam minden esetben. A szememmel ellenőriztem az eredményeket, de az eszköz abban segített, hogy
a nem várt eredményeket könnyen felismerjem. Ezek alapján gyakran újragondoltam a
feltevéseimet, mely ellenőrzések eredményeivel kell foglalkoznom és melyekkel nem.
Amikor felfedeztem egy hibát a lefedettségben, akkor egy újabb ellenőrzést vettem fel
manuálisan. Automata tesztelést csináltam?
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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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AUTOMATAIKUS
Miért ilyen jelentős kérdés ez nekem? Két nagyon fontos szempont miatt, amelyek kiegészítik egymást.
Amikor „automata tesztelés”-ről beszélünk,
akkor az általunk végzett tesztelést szűkítjük
le automatikus ellenőrzésre és a tesztelési
erőforrásainkat az automata tesztek fejlesztésére és futtatására fordítjuk. Az ellenőrzés
nem ördögtől való. A tesztelés jó és fontos dolog, de sokkal több aspektusa van a szoftver
minőségében, mint amennyit az ellenőrzések
eredményeképpen megkapunk.
Van tapasztalatom abban, hogy mennyire elbűvölő egy végletekig ellenőrzött átfogó és
mély automata ellenőrzést végezni, ami maga
után vonta, hogy több fontos problémát figyelmen kívül hagytam (köszönet a tesztelő kollégáimnak, akik észrevették, mielőtt az ügyfél
tudomást szerzett volna az egészről).
Egy termék minőségi analízise nem csak a
bitekről szól. Arról szól, hogy történeteket
kell kreálni. A minőségi analízist segíthetik
az eszközök, amely most a második fontos
szemponthoz vezet minket.

A manuális tesztelés
legtöbbször a felfedező típusú manuális
tesztelést jelenti
Ehhez nincsenek eszközök, az eszközök nem
képesek felfedező elgondolásban működni. Ez a különbség a felfedezés és az eszközök között. A felfedező típusú tesztelés nem
egy eszköztelen folyamat. Amikor a manuális
tesztelésre gondolunk, akkor fennáll a veszélye, hogy alulterveztük az eszközök szerepét a
termékkel való kapcsolatunkban és a tesztelési
erőforrásokban.
Ennek következtében előfordulhat, hogy figyelmen kívül hagyunk számtalan olyan automatizálást, mely segítséget nyújthat, felgyorsíthat,
lehetővé tehet mindenféle tesztelési feladatot:
adatok összegyűjtése, beállítások, újrakonfigurálás, installálás, loggolás, riportolás, az eredmények vizuális megjelenítése, adatok generálása, véletlenszerű bemenő adatok, ismétlődő
feladatok, amelyek nem voltak ellenőrizve, verziók összehasonlítása,... És ez csak a jéghegy
csúcsa.

Összegezve a „manuális” és „automata” tesztelés egy hamis kettősség. Olyan, mint a
manuális statisztikai kimutatás és automata
statisztikai kimutatás, vagy manuális és automata könyvszerkesztés.
Meggyőződésem, hogy sok ember az automata és manuális megközelítésen a bemeneti
mechanizmusokat érti. Az emberek az automata tesztelést a manuális tesztelés ellentéteként használják, de úgy, mint tesztelés, nem
létezik szimplán csak automata és csak manuális. Kivétel az a típus, amelyet ellenőrzésnek hívunk, amelyhez szignifikáns tesztelési
tudás szükséges, hogy megtervezzük, megvalósítsuk, használjuk és analizáljuk.
Az ellenőrzés lehet automatikus – egy számítógép által végezve – de a tesztelés nem
automatikus vagy manuális. Aki a tesztelést
végzi, ő sem automata vagy manuális tesztelő. Az eszközök sokféle módon segíthetik a
tesztelést, de el is torzíthatják azt, ezért kell
gyakorolni, fejleszteni a tudásunkat és a megfelelő módon használni azokat.
Ha azt gondolják, hogy ez az egész egy humbug, akkor fogadják meg James Bach kollégám tanácsait:
Ne mondd azt, hogy a fordítás és linkelés automata programozás, és azt se mondd, hogy a programkód írása manuális programozás!

Szerző: Michael Bolton

Michael Bolton
Michael Bolton tesztelő, tanácsadó és tréner. James Bach-hal
közösen társszerzője
a Rapid Software Testing című könyvnek,
amely a szakszerű
tesztelés módszertanát veszi sorra bizonytalan körülmények és
feszes határidők között. Michael a környezetvezérelt szoftvertesztelő iskola vezető
egyénisége húsz év
tapasztalatával a háta
mögött mind tesztelésben,
fejlesztésben,
menedzsmentben és szakírásban.
Jelenleg a torontói
DevelopSense tanácsadó céget vezeti. A
DevelopSense előtt a
Quarterdeck Corporationnél volt. Elérhetősége: michael@
developsense.com

Eredeti cikk:
http://www.developsense.com/blog/2013/02/
manual-and-automated-testing/

Az a véleményem, hogy a folyamatos keresés,
hogy mely eszközök segíthetnek és ezek tudás
nélküli használata veszéllyel van a minőségre.
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AG ILIS
ÁLLÁSHIRDETÉS

C Tesztelő
(ZFPS-T01)
Megbízónk:
Magyar tulajdonú, piacvezető
dokumentumkezelő
rendszer fejlesztésével foglalkozó ügyfelünk számára
keresünk, bővülés okán,
több fő Tesztelőt.
Feladatok
•

•

Döntsük meg az agilis
tesztelési kvadránst
Aki jártas az agilis tesztelési
módszertanban
az biztosan találkozott a
kvadránssal, mely gyakorlatilag a tesztelés
egyik központi témájává
vált. Ami pár éve még
használható modell volt,
az a mostani időkben
időkben is megállja a
helyét? Lehetne jobb
modellt építeni a jelenlegi fejlesztési módszertanokhoz és tesztelési
gyakorlatokhoz?

5 évvel ezelőtt Lisa Crispin és Janet Gregory
egy új megközelítést hozott az agilis tesztelésbe, az egyesek szerint őrült és sokakat
befolyásoló „Agile Testing” könyvvel. Most a
folytatásán dolgoznak. Ez elgondolkodtat engem is, hogy itt az idő újragondolni az egyik
szent tehenünket, az agilis tesztelés negyedeit (1.ábra). Bár néhány évvel korábban Brian
Marick ismertette meg a kvadránst a nagyközönséggel, mégis az agilis szoftvertesztelés Crispin-től és Gregory-tól kapott igazán
szárnyra. A kvadráns volt a központi témája a
könyvnek az egyetlen dolog, amire mindenki
emlékszik. Itt az idő, hogy az egészet elfelejtsük!
Az XP elsősorban fejlesztők által más fejlesztők számára feltalált metodológia. Mindent ami
a fejlesztésen kívül esik bedobozolták XP felhasználói szerepekbe, amely a fejlesztői zsargonban annyit tesz: „Nem az én problémám!”.
Tehát egy idő után mindent ebbe próbáltak
belegyömöszölni. Nagyjából 10 évvel ezelőtt a
nagyvállalatok elkezdték az üzleti tanácsadókat termékfelelősöknek, a projekt menedzsereket scrum masterek-nek nevezni, megkísérelve ezekbe az agilis dobozokba passzírozni
őket. A tesztelők, „a szegény unokatestvérek”
nem voltak igazi célcsoportjai a drága okleveles képzéseknek, ezért teljesen elbizonytalanodtak a feladatkörükkel kapcsolatban a szép
új világban.
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Például hallottam egy vállalatról, ahol miután
bevezették a Scrum metodológiát, az egész
tesztelő csapat 1 hét alatt kilépett. A fejlesztők beleértve engem is - világszerte titokban abban
reménykedtek, hogy ezeket a bosszantó fontoskodó embereket a pincéből fel lehet cserélni
néhány sor JUnit megírására. Nagyon sokan
voltunk így, de Crispin és Gregory megmentették a helyzetet.
Amikor a közösség elkezdte újra megtanulni,
hogy sokkal többet tehetünk a minőségért a unit
teszteknél, az agilis tesztelési negyedek kaptak
szerepet a zűrzavar csökkentésére. Szabály
szerint alkalmaztam a modellt, hogy elmagyarázzam 5 percben, van még helye a tesztelőknek és a unit teszt eszközökkel történő gyors
automatizálása csak egy része az egésznek.
Az agilis tesztelés kvadránsa segített rengeteg
hasznos érvelésben hogy összeálljon a teljes kép
a fejlesztők számára és természetesen a tesztelők számára is, hogy lássák, mire kell fókuszálni.
A kvadráns elképesztően hasznos modell volt
a kétezres évek elején, bár borzasztóan nehézkesnek találtam ugyanezt a 2010-es évekre illeszteni.
A rövidebb ciklusok és a folyamatos szállítás
miatt nehéz meghúzni a határt, hogy mely tevékenységek támogatják a csapatot és melyek
kritizálják a terméket. A performancia tesztek

www.tesztelesagyakorlatban.hu

•

•

1. ábra
miért nem segítik a csapatot? A funkcionális
tesztelés miért ne kritizálja a terméket? A felfedező jellegű tesztelés miért kellene, hogy csak
az üzlet eszköze legyen? Az UAT miért van elszeparálva a funkcionális teszteléstől?
Nem vagyok biztos benne hogy az eredeti gondolat az volt, hogy a dolgokat szeparáljuk el fejlesztés
közbeni és fejlesztés utáni fázisokra, de a legtöbb
ember csak a kvadráns horizontális tengelyén gondolkodik az idő függvényében (habár nincs semmi
az eredeti koncepcióban ami ezt sugallná, csak
Marick utal a „végleges termékre”). Ez rengeteg
nem igazolható konzekvenciát hoz magával – például, hogy a felfedező tesztelés a fejlesztés befejezése után kell, hogy következzen.
A tengely is létrehoz egy szétválasztást, amit én
mindig nehezen igazolhatónak találtam, mert a termék kritizálása hatékonyan támogatja a csapatot,
amennyiben jó időben van ütemezve. Például a
Lean Startup módszert használva a létrehozni
kívánt termék bírálata már akkor elkezdődik,
amikor még egy sor kód sem született.
A kvadráns nem minden jelentős változás
támogatására volt alkalmas, ami az elmúlt
5 évben történt, beleértve a folyamatos teljesítés, big data, vagy a felderítő tesztelés
népszerűségének a hullámait is. Ezek miatt a
legtöbb csapat a kvadráns több negyedének
is megpróbált megfelelni. Minél többször próbálom ezeket a megfeleltetéseket felrajzolni,
annál inkább hasonlít az ábrám a három éves
lányom a nappali falára rajzolt alkotásához. A

vertikális tengelye a kvadránsnak még mindig hasznos a számomra. Az üzlet és a technológia szerinti
tesztelés szétválasztása egy nagyszerű hüvelykujj
szabály, ahogy én látom, de a horizontális tengely
többé nem releváns. Az iterációk rövidebbek, a
szállítások sokkal sűrűbbek és a legtöbb dolog ös�szeolvad ez alatt a szint alatt. A példákon keresztüli
specifikáció abban segít a csapatnak, hogy teljesen
egyesítse a funkcionális tesztet és az UAT-ot egy
tömbben, amellyel folyamatosan ellenőrzünk az
egész fejlesztési ciklus alatt. Sok olyan csapatban
dolgoztam mostanában, ahol teljesítmény teszteket futtatnak a fejlesztési időszak alatt, nem azért,
hogy a gyakori változások okozta rendellenességet
kiszűrjék - sokkal inkább a csapatok támogatása
miatt.
A tesztek ilyen szintű osztályozása melyek támogatják a csapatot és melyek értékelik a terméket manapság már nem igazán releváns, tehát itt az idő, hogy megdöntsük ezt a modellt.
A tartalom vezérelt tesztelés közössége hevesen
vitatkozik azon, hogy az elvárt eredmény figyelése
nem igazán tesztelés – ehelyett inkább ellenőrzésnek
nevezik. Anélkül, hogy vitatkoznánk azon, hogy mi a
tesztelés és mi nem az, ez a felosztás nagyon hasznos volt az ügyfelekkel való kommunikációm során.
Jóllehet ez nagyon hasznos lenne a modell második tengelyének: a különbség az elvárt eredmények figyelése és az analitikus szempontok
(melyek nem előre definiált igen/nem válaszok)
között, ahol az eredmények ügyes analitikus
munkát igényelnek. A legtöbb innováció napjainkban úgy látszik, hogy a második típusban
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szoftver-, rendszertesztelés és üzemeltetés (SOAP WS,
C++, Java, ORACLE)
release-ek és 3rd
party szoftverek telepítése (GlassFish,
ORACLE)
elsősorban Windows
szerverek adminisztrációja
kapcsolattartás
az
ügyfelekkel
Elvárások

•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

Oracle 11g ismeretek, adminisztrátori
szint előny
nagyvállalati környezetben,
feladatkritikus rendszereken
szerzett
munkatapasztalat
Angol kommunikációs szintű nyelvtudás
ISTQB
certifikáció
előny
Hiba- és verziókövető eszközök ismerete
(FogBugz,
Subversion, SourceSafe)
Csapatszellem, alkalmazkodó készség
Elkötelezettség
a
minőségi szoftverfejlesztés iránt
Rugalmasság, tanulási készség, széleskörű szakmai érdeklődés
Amit kínálunk
versenyképes fizetési és juttatási csomag
új szolgáltatás típus
fejlesztésében való
részvétel
családias hangulat
minőségi szoftverfejlesztés
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Próbáld meg
online!
www.testerjob.hu

AG ILIS
történik. Az elvárt eredmény ellenőrzése mind
üzleti, mind technológiai oldalról manapság
nagyjából megoldott probléma.

•

Elgondolkodva az eredmény ellenőrzésén és az
eredmény analizálásán (amely nem előre definiált) rengeteg fontos kérdésünkre választ kapunk:
•

•

•

•

Fel tudjuk osztani az IT biztonságot behatolás/vizsgálás (nem előre definiált) és
számos funkcionális tesztre, mint titkosítás,
adatvédelem, autentikáció (fontos, hogy
minden ellenőrzés eredménye előre definiált legyen), hogy megtorpedózzuk azt a
tévhitet, miszerint a biztonság nem a funkcionalitás része.
Feloszthatjuk a teljesítményt terheléses
tesztre (hol fog megtörni a rendszer) és
futó üzleti szcenáriókra, bizonyítani az SLA
szerinti kapacitást és a folyamatos szállítást, hogy megcáfoljuk azt a mítoszt, hogy a
performancia egy technikai kérdés.
Van egy szép kis dobozunk a képességek
ACC-mátrix vezérelt feltárására és egyúttal
egy jelentőségteljes kérdés a technológia
és üzlet orientált felderítő tesztelés különválasztására.
Van egy szép kis dobozunk a alkotásmérés-tanulás alapú terméktesztekre
és egy jelentőségteljes kérdés, hogyan
kell a hipotéziseinket definiálni ezekhez
a tesztekhez valamint, hogy ez mennyire
különbözik attól, hogy csak kidobáljuk az
újabb kiadásokat és különböző riportokon

•

keresztül figyeljük hogy mi történik.
Van egy kitaposott ösvényünk a termék
előélete alapján a folyamatos technológiai
tesztelésre, amit nehézkes automatizálni
a kiadás előtt, de mégis hasznos a csapat
számára. És mégis meg tudjuk különböztetni ezeket a teszteket az üzleti célú termék tesztektől.
Felkészülhetünk a parttalan vitákra a tesztek használhatóságát illetően, hogy azok
a csapatot vagy a terméket támogatják.

A legfontosabb az, hogy a horizontális tengely
használatával hogyan tudunk tudatosan az ös�szes olyan kategóriára rámutatni, amelyek nem
a tipikus tesztelési terv vagy riport részei, de
mégis rendkívül értékesek.
A kétezres évek tesztelési kvadránsai igen
hasznosak voltak, mert olyan kulcspontokra
hívták fel a figyelmet, amelyekre az akkori szakemberek nem igazán gondoltak volna, de ezek
napjainkra magától értetődővé váltak. A 2010es kvadránsok a mai nap kihívásaira hívhatnák
fel a figyelmet.
Ezek az aktuális gondolataim. A modell hasonló, mint amit a 2. ábrán látunk.

Gojko Adzic
Gojko Adzic egy londoni szoftver szakember. Ő a szerzője a „Bridging the
Communication Gap
and Test Driven .NET
development
with
FitNesse” című könyvnek. Gojko jelenleg a
harmadik könyvén dolgozik „Specification
by Example” melyet
a Manning kiadó fog
megjelentetni
2010
decemberében. Kapcsolatba léphetsz vele
a honlapján:
http://gojko.net

Te mit gondolsz erről?
Szerző: Gojko Adzic
Eredeti cikk:
ht tp://gojko.net /2013/10/21/lets - break-the agile-testing-quadrants/

2. ábra
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AUTOMATIKUS
rek csinálják. Továbbá minden tesztesetnek
egyértelműnek kell lennie, jól meghatározható céllal. Csak akkor fog a kulcsszó alapú
tesztelés sikerrel járni, ha ezek a feltételek
teljesülnek.

4.

Tesztelési módszertan
eldöntése

Tippek a sikeres kulcsszó-alapú
automatizált teszteléshez
Hazánkban szinte általános betegség a cégeknél, hogy a tesztelő
szakértők nem nagyon
ismernek automata eszközöket. Gyakran az automatizálás előnyeivel/
hátrányaival sincsenek
tisztában és úgy tekintenek ezekre az eszközökre, mint valami számukra elérhetetlen (vagy
megérthetetlen) dologra.
Talán a kulcsszó-alapú
tesztelés lehet a kiút a
tesztelők továbbképzésére/átképzésére.

Mint szoftvertesztelőnek, több tucat teszt
automatizálási eszköz és módszer áll rendelkezésedre, hogy a szoftvereidet amennyire
csak lehetséges hibamentessé tedd. Az elmúlt évtizedben, a tesztelés a fejlesztéstől
teljesen különálló szolgáltatási területté vált.
Míg a legtöbb szakértő tesztautomatizáló
műszaki ember, a nem műszaki emberek is
elkezdtek helyet foglalni a tesztelés futtatási
területein. Ezen túl az automatizált tesztelés lehetővé tette a laikusok számára, hogy
szerepet kaphassanak a tesztelési folyamat
egyes részeiben.

Azonkívül, hogy megteremtjük a megfelelő
feltételeket a kulcsszó alapú teszteléshez,
és megtaláljuk a megfelelő eszközöket,
még fontos néhány kulcsfontosságú tényezőre rávilágítanunk:
1.

Vannak bizonyos feltételek amiknek meg kell
felelniük a kulcsszó alapú teszteléshez, hogy
azt hatékonyan tudjuk használni.

Az első és legfontosabb, hogy a tesztelési
folyamatodnak két jól elkülönülő részre kell
bomlania, a tesztek fejlesztési szakaszára, és
a tesztautomatizálásra. A teszteseteket tesztelési szakemberek fogják elkészíttetni, míg
az automatizálást technikailag képzett embe-

www.tesztelesagyakorlatban.hu

Amíg a tesztelés automatizálásának tech
nológiáját építjük és alakítgatjuk - ami
központi része a tesztelési folyamatnak
- gondoskodnunk kell a teszttervezés
hatékonyságáról. Az automatizálás segít
felgyorsítani a folyamatot, de a tesztelés
hatékonysága a tesztesetek létrehozásán
alapszik.

2.

Dolgozzunk ki egy átfogó tervet. Ne
csak a tesztelési projekt célját körvonalazzuk, hanem jegyezzük le a feltételezések és kockázati tényezőket is.
A tervben szereplő összes információnál
legyünk figyelemmel a tesztelési módszertanra, a különböző teszteszközökre
és szabályokra.

3.

A megfelelő csapat összeállítása is
létfontosságú a kulcsszó-alapú tesztelés
folyamatán ak sikeréhez. A tesztelési
folyamathoz tesztmenedzsment csapatra,
vagy tesztmenedzserre lesz szükség, aki
tisztában van minden tesztelési szemponttal, és útmutatást nyújt a csapattagoknak. A
teszttervezők és tesztfejlesztők felelősség-

Ízleld meg a kulcsszó
A teszt tervezés és alapú
automatizált
kivitelezés
különvá- teszt elés sikerét
lasztása
Kulc sszó alapú tesztelés szépen ket téá gaztatja a tesztelési folyamatot két sza kaszra: teszt fejlesztésre és teszt végre hajtásra. A kulc sszó alapú tesztelés, vagy
a c selek vési szó alapú tesztelés legjobb
tulajdonságait kihasználva lehetőségünk
nyílik ar ra, hogy a végrehajtási szakaszban a legtöbb teszteset automatikusan
fusson.
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Az egyik legnagyobb előnye az ilyen típusú tesztelésnek, hogy lehetővé teszi, hogy a
szoftvertesztelési folyamat kezdetétől létrehozzunk és futtassunk automatizált teszteket.
A kulcsszó alapú tesztelés nagyon hasznos,
főleg amikor a fejlesztés korai szakaszában
kell a hibákat azonosítani, megtalálni. Különösen az agilis módszereket alkalmazó projekteknél az efféle megközelítés rendkívül pozitív
eredményeket tud szülni. Azonban a kulcsszó
alapú tesztelés nem működik minden tesztelési projektnél.

Ha a kulcsszó alapú tesztelés mellett döntünk, ideje átgondolni a tesztelés módszertant. Olyan tesztautomatizálási stratégiát kell
kialakítani, amely hatékonyan segít minimalizálni az erőfeszítéseket és maximalizálni az
eredményességet. Válasszuk ki a megfelelő
eszközt az automatizáláshoz - olyan tesztelési eszközre lesz szükségünk, ami elegendő
funkciót kínál kifejezetten a kulcsszó alapú
teszteléshez. Keressünk olyan automata eszközt, amellyel gyorsan és hatékonyan tudnak
a tesztelők kulcsszó alapú teszteket létrehozni. Minél egyszerűbb az automatizáló eszköz,
annál könnyebb lesz használniuk azt a tesztelőknek. Meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt a könnyű használat és a funkcionalitás
között.

5.

gel hozzák létre a teszteket. A műszakilag
jártas fejlesztőknek ügyelniük kell az automatizálási folyamat létrehozására.
Kezeljük a tesztelési folyamatot úgy,
hogy bevonjuk az összes érintettet.
Attól függően, hogy milyen szoftvert
tesztelünk, találjuk ki rá mi a legjobb
gyakorlatokat, és tartsuk is be azokat.
Ne hagyjuk, hogy az automatizálási
eszköz irányítsa a tesztelési folyamatunkat - válasszunk egy olyan eszközt,
mely testre szabható és képes támogatni a tesztelési módszertant.
Miután elkezdtük a tesztelési folyamatot fontos, hogy folyamatosan értékeljük azt. Csináljunk egy gyors automatizált tesztet, hogy lássuk működik-e.
Emellett ki kell találnunk, hogy milyen
menetrend alapján építjük fel a tesztjeinket. Abban az esetben, ha bármilyen
probléma merülne fel, gyorsan keressünk rá megoldást.

Ezeknek a pontoknak a szem előtt tartása
biztosítja, hogy a tesztelési folyamat megfeleljen a céljainak. A kulcsszó alapú tesztelés
segíthet felgyorsítani a tesztelési folyamatot,
és segíthet a hibákat még a fejlesztés korai
szakaszában azonosítani és eltávolítani – feltételezve, hogy módszeresen és aprólékosan
dolgozunk vele.
Szerző: Prashant Chambakara

Prashant
Chambakara
Prashant Chambaka
ra a tesztautomatizálási
technológia
megszállottja, aki a
TestingWhiz-nél dolgozik. Ő a felelős a
TestingWhiz
online
marketing stratégiájáért és annak végrehajtásáért. Rajta tartja
a szemét a tesztelési
automatizálási
gyakorlatokon, és szereti
megosztani az automatizálásban és a
szoftvertesztelésben
szerzett tapasztalatait.
Technikai gondolatait és tevékenységét a
Twitteren követheted:
@PChambakara.

Eredeti cikk:
http://intersog.com/blog/tips-for-successfulkeyword-driven-automated-testing/
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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

39.oldal

Megbízható telefonok megbízható boltból

Mobiltelefon, Tábla PC,
Laptop és GPS
adás-vétel, csere
1067 Budapest, Teréz körút 31.

Nyitva tartás: H-P: 8.00-20.00 Sz: 10.00-16.00

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

